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รวบรวมประเด็นสัมภาษณ์จากกรมวชิาการเกษตร 
 

ผู้รับการสัมภาษณ์:  
ชื่อ: ดร. เสริมสขุ สลกัเพ็ชร์ 
ต าแหน่ง: รองอธิบดกีรมวชิาการเกษตร 
วันที่: องัคาร ๙ มิถนุายน ๒๕๕๘ 

ผู้ด าเนินการสัมภาษณ์: 
๑. ช่ือ นายจมุพต  สงัข์ทอง  สงักดั กองแผนงานและ

วิชาการ 
๒. ช่ือ คณุเค สงักดั APM Group 

 
บทบาทในปัจจุบัน 

ปัจจุบนักรมวิชาการเกษตรมีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์  การปนเปื้อนสิ่งปลอมปน และการตรวจหาสาร
ตกค้างต่างๆ ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยในปัจจุบันมีการถ่ายโอนบริการตรวจวิเคราะห์ต่างๆ  ไปสู่
ห้องปฏิบตัิการภาคเอกชน ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ปรับบทบาทไปเป็นหน่วยงานตรวจก ากับและรับรองห้องปฏิบตัิการ
เหลา่นี ้ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และเพื่อรองรับบทบาทภารกิจดงักลา่วกรมวิชาการเกษตรจึงมีความจ าเป็นใน
การขอรับรองห้องปฏิบตัิการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐาน ISO รวมไปถึงการสนบัสนุนด้านองค์ความรู้ในการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

นอกจากนีย้งัมีการด าเนินการร่วมกนัในสว่นของ คณะกรรมการวิชาการมาตรฐานในการก าหนดค่ามาตรฐาน
สารตกค้าง (Maximum Residue Limits, MRL) ในพืช 
 
ความท้าทายและอุปสรรค 

๑. กระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีบทบาทและภารกิจที่ทับซ้อนกันในบางส่วน เช่น 
โครงการอาหารปลอดภยั ดงันัน้จึงควรมีการปรึกษาหารือร่วมกนัเพื่อให้เกิดความชดัเจนยิ่งขึน้ 

๒. ช่ือเสยีงของกรมวิทยาศาสตร์แพทย์ยงัไมรู้่จกัเป็นท่ีแพร่หลายเทา่ที่ควร จะรู้เฉพาะผู้ เก่ียวข้องเทา่นัน้ หากเป็นคน
ทัว่ไปเมื่อพดูถึงงานด้านห้องปฏิบตัิจะนกึถึงกรมวิทยาศาสตร์บริการมากกวา่  

๓. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีเคร่ืองไม้เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทนัสมยัและสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ แต่
ยงัขาดผู้ เช่ียวชาญที่จะเข้ามาช่วยให้การใช้เคร่ืองมือให้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 
ความคาดหวังในอนาคต 
 จากการเปิดเสรีทางการค้าในภมูิภาคอาเซียนสง่ผลให้มีการเคลื่อนย้ายการเพาะปลกูไปสูป่ระเทศ ลาว กมัพชูา 
เมียนมา และเวียดนาม และเพื่อรองรับกบัสถานการณ์ดงักลา่ว ประเทศไทยมีศกัยภาพที่จะเป็นศนูย์กลางของการตรวจ
วิเคราะห์อาหารปลอดภยั หรือเป็น Reference Lab ของอาเซียนได้ ไม่เพียงแต่การตรวจในห้องปฏิบตัิการเท่านัน้ แต่ยงั
รวมถึงการต่อยอดจากการตรวจจากห้องปฏิบตัิการที่จะสง่เสริมให้ประเทศไทยขยบัฐานะไปเป็น Trading Center หรือ
ศนูย์กลางการค้าสนิค้าเกษตรซึง่จะเช่ือมโยงกบัการตัง้เป้าเป็น Logistic Hub ในภมูิภาคอีกด้วย  
ดงันัน้ จึงเห็นว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์น่าจะปรับบทบาทไปเป็นผู้ รับรองมาตรฐานห้องปฏิบตัิการทัว่ประเทศเพื่อ
รับรองความปลอดภยัด้านการสง่ออก โดยสนิค้าเกษตรนัน้ ไม่ว่าจะมีการผลิตจากที่ใดก็ตาม รวมถึงการเปิดรับการตรวจ
วิเคราะห์จากผลผลิตจากต่างประเทศ ภายใต้มาตรฐานของเรา แต่เมื่อมีการส่งออกต้องได้รับการตรวจวิเคราะห์และ
รับ รอ งคว ามปลอดภัย จ า ก ห้ อ งป ฏิบัติ ก า รที่ มี ม า ต ร ฐานของ ก รมวิ ท ยาศาสต ร์ก า ร แพท ย์ ทั ง้ สิ ้น  ซึ่ ง



 

๒ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานที่มีศกัยภาพ ที่จะเป็นหน่วยงานหลกัที่จะบรูณาการความร่วมมือกบักระทรวง
อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการด าเนินการและผลกัดนัภารกิจสว่นนีใ้ห้เกิดขึน้  
 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

ในการส่งออกสินค้าเกษตรไปขายยังต่างประเทศ ต้องได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งกรมวิชาการได้รับมอบหมายหน้าที่ในการควบคมุก ากบัดูแลในส่วนนี ้และเพื่อให้ระบบการตรวจ
วิเคราะห์มีความนา่เช่ือถือในระดบัสากล กรมวิชาการเกษตรจึงจ าเป็นต้องได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบตัิการจาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดงันัน้เพื่อผลกัดนัให้การด าเนินงานบรรลผุลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการประสาน
ท างานร่วมกันมากยิ่งขึน้ ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนบัสนนุด้านองค์ความรู้จากกรมวิทยาศาสตร์แพทย์ เพื่อรองรับ   
การเปลีย่นแปลงข้อก าหนดทางการค้าตา่งๆ ที่มีผลกระทบตอ่ประเทศ 

 



 

สรุปบทสัมภาษณ์ 

ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสาํนักงานปรมาณูเพื่อสนัติ เพื่อประกอบการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ของ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒) 

 

ผู้รับการสัมภาษณ์                                                                       

ชื่อ ดร.อจัฉรา วงศ์แสงจนัทร์  

ตาํแหน่ง เลขาธิการสาํนกังานปรมาณเูพ่ือสนัติ  

หน่วยงาน สาํนกังานปรมาณเูพ่ือสนัติ  

วนัท่ี ๒๕ มิถนุายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.  

 

ผู้ดาํเนินการสัมภาษณ์ 

ชื่อ นายยทุธนา บางมว่ง สํานกัรังสีและเคร่ืองมือแพทย์ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

 

คําถาม  

๑. ท่ีผา่นมางานหลกัๆ ท่ีร่วมงานกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีเร่ืองอะไรบ้าง  

ตอบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

- เป็นหน่วยงานท่ีมีบคุลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ ทํางานใกล้ชิดกบัสํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัติ โดยเฉพาะ

จากสํานักรังสีและเคร่ืองมือแพทย์มีผู้ แทนเข้าร่วมในคณะอนุกรรมการหลายคณะ เช่น คณะอนุกรรมการ

พิจารณากลัน่กรองการออกใบอนุญาตเก่ียวกับวสัดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้ คณะอนุกรรมการพิจารณา

กลัน่กรองการออกใบอนญุาตเก่ียวกบัพลงังานปรมาณจูากเคร่ืองกําเนิดรังสี คณะอนกุรรมการพลงังานปรมาณู

ในกิจการแพทย์ คณะอนกุรรมการพฒันาคณุภาพทางรังสรัีกษา  

- เป็นห้องปฏิบัติการท่ีมีมาตรฐานสากล (ISO/IEC ๑๗๐๒๕) โดยเฉพาะการมีมาตรฐานในคุณภาพและ           

การตรวจสอบความปลอดภยัของเคร่ืองกําเนิดรังสี ซึ่งสํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัตินํารายงานผลการตรวจสอบ

คณุภาพและความปลอดภยัของเคร่ืองกําเนิดรังสีและรายงานผลการประเมินปริมาณรังสีประจําบคุคล ใช้เป็น

ข้อมลูในการพิจารณาออกใบอนญุาตเก่ียวกบัพลงังานปรมาณจูากเคร่ืองกําเนิดรังส ี 

 

๒. จากงานท่ีเลา่มางานไหนท่ีประสบความสําเร็จ หรือได้ผลลพัธ์ท่ีดี และอะไรคือปัจจยัแห่งความสําเร็จของการทํางาน

ร่วมกนั  

ตอบ บคุลากรทัง้ ๒ หนว่ยงาน (สาํนกังานปรมาณเูพ่ือสนัติและสาํนกัรังสีและเคร่ืองมือแพทย์) มีลกัษณะการทํางาน

ท่ีคล้ายคลงึกนั นอกเหนือจากผู้แทนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าร่วมในคณะอนกุรรมการทางวิชาการหลาย

คณะตามท่ีกลา่วไว้แล้ว ยงัมีการแลกเปลี่ยนความรู้ในเร่ืองการออกใบอนุญาตเก่ียวกับพลงังานปรมาณูจากเคร่ือง

กําเนิดรังส ีอยูส่มํ่าเสมอเรียกได้วา่มีความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั  

 

๓. แล้วมีงานไหนท่ีไมไ่ด้ผลลพัธ์ตามท่ีคาดหวงั อะไรคือความท้าทายท่ีทําให้ไปไมถ่ึงภาพนัน้  

ตอบ สาํนกังานปรมาณเูพ่ือสนัติใช้ข้อมลูรายงานผลการตรวจสอบคณุภาพและความปลอดภยัของเคร่ืองกําเนิดรังส ี

เป็นข้อมลูสําคญัในการพิจารณาออกใบอนุญาตเก่ียวกบัพลงังานปรมาณูจากเคร่ืองกําเนิดรังสีแต่เน่ืองจากระยะ 

เวลาท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเคร่ืองกําเนิดรังสี ให้กับ

โรงพยาบาลและสถานประกอบการซึ่งต้องใช้รายงานผลการตรวจสอบฯ ไปขอใบอนุญาตอาจจะนานไปการขอ

๑ 



 

อนญุาตจาก ปส.จึงลา่ช้า จึงคิดวา่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สาํนกัรังสแีละเคร่ืองมือแพทย์) นา่จะสามารถลดเวลา 

ในการตรวจสอบฯ ให้เหลอื ๑-๒ เดือนได้  

 

๔. ขออนญุาตชวนทา่นคิดไปถึงภาพอนาคตทา่นมองวา่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ น่าจะเป็นท่ีรู้จกัหรือโดดเด่นในเร่ือง

ใด อะไรทําให้มองเช่นนัน้  

ตอบ มีความเห็นว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการพฒันาปรับปรุงโครงสร้าง มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงาน 

หลายครัง้ น่าจะเป็นสิ่งท่ีช่วยให้งานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาไปข้างหน้า ขณะนีค้วามสมัพันธ์ท่ี

เช่ือมโยงกนัระหวา่งสํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัติและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีแค่งานด้านรังสี ในโอกาสข้างหน้า

คาดวา่จะมีความร่วมมือและใกล้ชิดกนัในงานด้านการแพทย์อ่ืนๆ  

 

๕. แล้วการทํางานร่วมกันกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในอนาคตน่าจะเป็นอย่างไร ท่ีสามารถสร้างผลลพัธ์ได้ตามท่ี

คาดหวงั  

ตอบ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการจัดตัง้ศูนย์ประสานงานประจําภูมิภาค (เชียงใหม่ ขอนแก่น 

สงขลาและชลบรีุ) ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็มีศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ประจําอยู่ทัง้ ๔ จังหวดัเช่นกนั จึง

คาดหวังอยากเห็นความร่วมมือในการปฏิบัติงานท่ีส่งเสริม สนับสนุน ซึ่งกันและกันมีความใกล้ชิดกัน เพ่ือ

ความสมัพนัธ์ท่ีดีร่วมกนัในการพฒันางานบริการประชาชน ให้สะดวก รวดเร็วและมปีระสทิธิภาพมากขึน้  

- สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติกําลังปรับปรุงระบบงานสารสนเทศโดยการออกใบอนุญาตฯ ด้วยระบบ

อิเลก็ทรอนิคส์จึงอยากเช่ือมโยงข้อมลู ท่ีเก่ียวข้องกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สํานกัรังสีและเคร่ืองมือ

แพทย์และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทัง้ประเทศ) ทาง online เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับ

ผู้ใช้บริการ  

- สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติเช่ือมั่นผลการตรวจสอบฯ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แต่คงต้องหา

หน่วยงานในการตรวจสอบฯ ให้มากขึน้ ในอนาคตจะหาหน่วยงานอ่ืนมาตรวจสอบเคร่ืองเอกซเรย์ ให้

ผู้ รับบริการมชี่องทางเลอืกมากขึน้  

- สํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัติและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้บริการทางด้านการสอบเทียบเคร่ืองมือวดั

ทางรังส ี(SSDL) ท่ีคล้ายกนั ในอนาคตจะพฒันาให้อยู่ในระดบั Primary Standard ควรได้รับการพฒันา

ความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคนิค ใช้กระบวนการสอบเทียบให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและแบ่ง

ภารกิจกนัให้ชดัเจน  

 

๖. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้องพฒันาด้านใดบ้างในการท่ีจะไปข้างหน้า  

ตอบ พฒันาระบบสารสนเทศในการ online ข้อมลูเช่ือมตอ่กบัสาํนกังานปรมาณเูพ่ือสนัติ  

- พิจารณามาตรฐานการตรวจสอบเคร่ืองเอกซเรย์และระยะเวลาการให้บริการของสํานกัรังสีและเคร่ืองมือ

แพทย์และศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั  
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๗. อะไรคือความท้าทายในการสร้างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้เป็นท่ีรู้จกัหรือโดดเดน่  

ตอบ งานด้านอาหาร สมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หากได้ทําวิจัยให้โดดเด่น จนเป็นท่ียอมรับ ได้รับความ

เช่ือมัน่ น่าเช่ือถือ ทัง้นีอ้าจมีความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวข้องกัน เช่น อาศยัความร่วมมือในการเก็บ

ข้อมูลในสิ่งแวดล้อม พืน้ท่ีป่า อุทยาน หรือเมื่อเกิดโรคระบาดจากสตัว์ เช่น โรคซาร์ท่ีมาจากนกป่า เป็นต้น ซึ่งจะ

สามารถใช้ความร่วมมือให้เป็นประโยชน์ได้ทนัที  

 

๘. อะไรท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นา่จะปรับปรุงให้ดีขึน้เพ่ือตอบโจทย์  

ตอบ ปรับปรุงรายงานผลการตรวจสอบฯ ของสํานกัรังสีและเคร่ืองมือแพทย์กบัศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในสว่น

ภมูิภาคให้เป็นรูปแบบเดียวกนัและลดระยะเวลาการให้บริการการตรวจสอบฯ เหลอื ๑-๒ เดือน ซึง่จะทําให้สํานกังาน

ปรมาณเูพ่ือสนัติสามารถออกใบอนญุาตฯ ได้เร็วขึน้ สอดคล้องกบั พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณา

อนญุาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  

 

๙. มีประเด็นไหนท่ีทา่นอยากจะเพ่ิมเติมแล้วทางเรายงัไมไ่ด้ถาม  

ตอบ ไม่ค่อยได้สมัผสักับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในภาพรวม ได้แต่คาดหวงัท่ีจะพฒันาความร่วมมือ ให้มีการ

ประสานงาน เช่ือมโยงสารสนเทศท่ีทนัสมยั จะลดภาระการทํางาน ให้บริการท่ีดีกับผู้ ใช้บริการ เช่น การเช่ือมโยง

ข้อมลูผลการตรวจสอบคณุภาพและความปลอดภยัของเคร่ืองกําเนิดรังส ี 

 

๑๐. มีประเด็นไหนท่ีทา่นอยากจะฝากไหม  

ตอบ อยากให้มีการปรับโครงสร้างถ่ายโอนบุคลากรและงานด้านรังสีท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทําอยู่มาท่ี

สาํนกังานปรมาณเูพ่ือสนัติเพ่ือมาขยายงานด้านรังสโีดยบคุลากรด้านรังสสีามารถเติบโตและเจริญก้าวหน้าใน 

สายงานด้านรังสไีด้                                                                      

 

-จบการสมัภาษณ์-  

๓ 



 

สรุปการสัมภาษณ์ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมในการลงมือปฏิบตั ิ

เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 

ชื่อ : นายแพทย์วิศษิฎ์  ตัง้นภากร 

ตาํแหน่ง : ผู้ตรวจราชการกระทรวง

สาธารณสขุ  เขตบริการสขุภาพท่ี ๖ 

หน่วยงาน : สาํนกัตรวจราชการกระทรวง 

กระทรวงสาธารณสขุ  

ผู้ดาํเนินการสัมภาษณ์ 

๑. นางสาวมนทิรารา  รัชตะสมบรูณ์ 

นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

๒. นางสาวสมฤดี พินิจอกัษร 

นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

๓. นางสาวนงรักษ์  กิจไธสง 

นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 

๔. นางสาวศิริกญัญา คณุสทุธ์ิ 

นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 

วันที่สัมภาษณ์ ๑๕ มิถนุายน ๒๕๕๘ 
 

คาํถาม คาํตอบ 

ทา่นคิดวา่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีสว่น

ช่วยในการทํางานอยา่งไรบ้าง 

         ถ้ามองกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในเชิงของภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้าน 

พั น ธ กิ จ  บ ท บ า ท ห น้ า ท่ี ห รื อ  วิ สั ย ทั ศ น์ ข อ ง ก ร ม ฯ  คิ ด ว่ า

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีจุดมุ่งหมายนีอ้ย่างไร จะต้องมีการทบทวนหรือไม ่

เพราะจากการท่ีว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทําหน้าท่ีในการสนับสนุน        

การให้บริการ ตรงนัน้คือสิง่ท่ีกรมจะทําจริงหรือไม ่ซึง่มีอยูห่ลายช่วงท่ีกรมเองจะ

ทําหน้าท่ีเป็น Certify Body จึงคิดว่ามนัสะท้อนไปถึง พนัธกิจ บทบาทหน้าท่ี 

ของกรมวา่ โดยภารกิจของกฎกระทรวงกรมจะทําอะไร แล้วสิ่งท่ีอยูบ่น พนัธกิจ 

บทบาทหน้าท่ี ในองค์กรมีการทําความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน เห็นชอบหรือเห็น

ต่างอย่างไร ในทางยทุธศาสตร์มีการ Chair Value หรือไม ่เพราะในเชิงทฤษฎี

บางครัง้การมีสว่นร่วมของผู้ปฏิบตัิงานทกุภาคสว่นจะนําไปสูใ่นการสร้างภารกิจ

ขององค์กร ซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงตามกฎหมาย ถ้าหากไม่ตรงก็ต้องมีการ

ทบทวน หรือถ้าตรงก็จะต้องมีการสร้างความเข้าใจจากระดับบนสู่ระดบัล่าง 

กรมฯ มีการดําเนินงานเร่ืองนีห้รือไม ่

        หากกรมจะทําหน้าท่ีสนบัสนนุ กรมมองมิติสนบัสนนุการให้บริการอย่างไร 

เช่น กรมฯ จะลงไปทํากบั ศวก. โดยตรง แล้วให้ ศวก. ไปประสานกบัพืน้ท่ี หรือ

กรมฯ จะลงไปประสานงานกบัพืน้ท่ีโดยตรง ซึ่งกรมฯ จะต้องทําความเข้าใจให้

มากขึน้ ยกตวัอย่างให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม ในประเด็นการตรวจราชการของ

สาํนกัตรวจราชการ ถ้าพดูถึงงานบริการท่ีอยูใ่นพืน้ท่ี 
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คาํถาม คาํตอบ 

หากการดําเนินงานของ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไมไ่ด้ดําเนินการ

ผา่นเขตจะมีผลกระทบอยา่งไรกบักรมฯ และ

ควรจะดําเนินการอยา่งไรเพ่ือแก้ไขผลกระทบ

ท่ีจะตามมา 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ีอยู่ในพืน้ท่ีน้อยมากท่ีจะประสานงานผ่านเขต คือ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จะมีกระบวนการดําเนินการร่วมกับจงัหวัดศูนย์

วิทยาศาสตร์การแพทย์จะประสานงานเองโดยตรง ซึง่ไมไ่ด้ผา่นกระบวนการงาน

ของเขต จึงทําให้การตรวจ นิเทศ ติดตามประเมินผลในระดบัเขตไม่มีงานของ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ีเขตจะตรวจ นิเทศ ติดตามประเมินผล 

๑. กรมควรจะทบทวนบทบาทภารกิจให้ชดัเจน 

๒. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีสินค้าและแหล่งท่ีซือ้อะไรควรบอกให้

ชดัเจน 

๓. ต้องมีการประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกําหนด

จดุประสงค์ในการประชาสมัพนัธ์ให้ชดัเจน 

๔. สิง่ท่ีผู้ รับบริการจะได้รับการป้องกนัและคุ้มครองควรบอกให้ชดัเจน 

๕. สื่อสารอย่างไรให้ลูกค้านึกถึงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นลําดับ

ต้นๆ 

๖. กําหนดกลุม่ลกูค้าให้ชดัเจนเพ่ือจะได้ให้สนิค้าท่ีถกูต้อง 

 

       สิง่ท่ีสาํคญัคือการสือ่สารและทําความเข้าใจกบัสงัคม ในระดบัต้นนํา้ กลาง

นํา้ และปลายนํา้ ทัง้นีค้วรวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งกรมกบั ศวก. ว่าจะทํา

อยา่งไรกบัพืน้ท่ี และกรมควรต้องดคูวามพงึพอใจของ ศวก.ด้วยว่าเห็นด้วยหรือ

สามารถทําได้หรือไมอ่ยา่งไร  

       ทัง้นีบ้คุลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถกูพฒันาเพ่ือทํางานวิจยั จึง

ทําให้ไมไ่ด้มีการสมัผสักบัพืน้ท่ีโดยตรงจึงเป็นการยากท่ีจะมีการปฏิสมัพนัธ์กบั

บคุคลภายนอก ดงันัน้จึงควรรับฟังหรือศกึษาความต้องการของบคุคลอ่ืนด้วย         

        หากจะมองภาพในอนาคต การเป็น Certify Body  

- ต้องวิเคราะห์วา่กรมจะขายอะไร จะขายแบบไหนขายสง่หรือขาย

ปลกี  

- ถ้าจะทําให้สาํเร็จต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง  

- ถ้าขายสง่ต้องดวูา่หนว่ยท่ีจะเป็นศนูย์กลางค้าสง่พร้อมหรือยงั 

- ต้องมีการเรียนรู้ธุรกิจขายตรง ซึ่งคนขายปลายนํา้จะรู้ว่าสาขา

ใหญ่มีอะไรบ้างก็จะสามารถให้บริการลกูค้าได้ ซึ่งระบบราชการ

เหมือนระบบขายตรงแต่ต่างกันตรงท่ีความสัมพันธ์ ระหว่าง

ผู้บริหารสาํนกังานใหญ่กบัหนว่ย 
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คาํถาม คาํตอบ 

        ขายตรง ซึ่งผู้ บริหารสํานักงานใหญ่ต้องเป็นฝ่ายให้ความสําคัญกับผู้

กระจายสนิค้า ซึง่เปรียบเสมือนเจ้าหน้าท่ีข้าราชการชัน้ผู้ น้อย แตใ่นทางกลบักนั

หน่วยงานราชการผู้ กระจายสินค้า ซึ่งเปรียบเสมือนเจ้าหน้าท่ีข้าราชการชัน้

ผู้ น้อยจะให้ความสําคญักบัผู้บริหาร  ดงันัน้หากหน่วยงานราชการมีความคิดท่ี

จะขายสินค้า ควรจะมีการให้ความสําคัญเจ้าหน้าท่ีและศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทย์ท่ีเปรียบเสมือนผู้กระจายของกรม และกรมควรจะตดัสินใจว่าตนเอง

จะดําเนินงานไปในทิศทางใด เช่น จะทําตนเป็นวีรบุรุษปิดทองใต้ฐานพระ                  

พงึพอใจกบังานท่ีเป็นอยูไ่มม่กีารประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนได้รับทราบวา่กําลงั

อะไร มีความสําคญัอย่างไร หรือเลือกท่ีจะประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนได้รับ

ทราบวา่กรมทํางานอะไร มีความสําคญัมากน้อยเพียงใด และกรมจะควรกงัวล

กบังานเล็กๆ หากคิดจะทํางานใหญ่ กลา่วคือหากกรมจะยกตนเป็นผู้คุ้มครอง

ผู้บริโภค ก็ควรประกาศให้ทราบไปเลยวา่จะคุ้มครองด้านใด ครอบคลมุมากน้อย

เพียงใด  หรือจะเป็นหน่วยงานท่ีมีผลงานเด่นในเร่ืองของห้องปฏิบตัิการเพียง

อยา่งเดียว และประชาชนรับรู้ได้ก็ตอ่เมื่อมีโรคร้ายแรงและต้องใช้ห้องปฏิบตัิการ

ของกรมในการตรวจหาเชือ้เทา่นัน้ 

 

๓ 



 

สรุปการสัมภาษณ์ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมในการลงมือปฏิบตั ิ

เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 

ชื่อ : นายสบืพงษ์  ไชยพรรค 

ตาํแหน่ง : ผู้ อํานวยการกองแผนงาน 

หน่วยงาน : กรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสขุ 

ผู้ดาํเนินการสัมภาษณ์ 

๑. นางสาวมนทิรา  รัชตะสมบรูณ์ 

นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

๒. นางสาวนงรักษ์  กิจไธสง 

นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 

๓. นางสาวศิริกญัญา คณุสทุธ์ิ 

นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 

วันที่สัมภาษณ์ ๑๕ มิถนุายน ๒๕๕๘ 

คาํถาม คาํตอบ 

มมุมองตอ่การทํางานของกรมวิทยาศาสตร์เป็น

อยา่งไร 

   จากการศึกษาภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หากจะให้พดูใน

เชิงลกึคงจะไม่สามารถให้ความเห็นอย่างชดัเจนได้ จึงขอให้รายละเอียด

อย่างกว้างๆ สิ่งท่ีเห็นคิดว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ Lab ของ

กระทรวง คือไมรู้่จริงๆ วา่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทําอะไร 

   ถ้าหากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็น Lab ของกระทรวงอย่างท่ีเข้าใจ 

อยากให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ช่วยยืนยนัความถูกต้องของผลการ

ตรวจสอบ  

   กรมอนามยัก็มี Lab แตเ่ป็น Lab ท่ีเก่ียวข้องกบัมนษุย์และสิง่แวดล้อม  

คือภารกิจบางภารกิจก็อาจจะซํา้ซ้อนกนัแต่ถ้าช่วยสง่เสริมการทํางานซึ่ง

กนัและกนัก็ควรร่วมกนัทําแล้วถ่ายลงไปสูพื่น้ท่ีในครัง้เดียว แต่ถ้าทําแล้ว

ซํา้ซ้อนกนั ไมส่ร้างคณุคา่ให้กบัลกูค้าแตส่ร้างต้นทนุให้เราก็ควรเลือกท่ีใด

ท่ีหนึง่ 

ในอนาคตอยากเห็นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี

การทํางานอยา่งไร 

๑. ในสถานการณ์ปกติ อยากเห็น Lab ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เป็น Lab ระดับสูง คือ เป็น Lab ท่ีวิเคราะห์ได้ดีกว่า Lab ใน

โรงพยาบาล  

๒. เป็น Lab เฉพาะกิจและมีความน่าเช่ือถือ สามารถให้คําตอบกับ

ผู้ รับบริการหรือประชาชนได้ 

๓. เป็นหนว่ยงานท่ีควบคมุมาตรฐาน Lab ได้ 

๔. เป็นหนว่ยงานท่ีสามารถจดัระดบัชัน้ของ Lab 

๕. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถเป็นห้องปฏิบัติการของ

กระทรวง ซึ่งหน่วยงานใดมีปัญหาในเร่ืองของ Lab กรมจะต้อง

สามารถจดัการได้อยา่งทนัทว่งทีและสมบรูณ์แบบ 

 



 

สรุปประเด็นสัมภาษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เพื่อประกอบการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒) 

 

ผู้รับการสัมภาษณ์ 

ชื่อ : นายแพทย์อํานวย  กาจีนะ    

ตาํแหน่ง : รองปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

วันที่ : ๒๖ มิถนุายน ๒๕๕๘ 

ผู้ดาํเนินการสัมภาษณ์ 

๑.นางสาวหรรษา  ทองคํา          

ตาํแหน่ง : นกัทรัพยากรบคุคลชํานาญการ 

 ในมมุมอง ของ นพ.อํานวยฯ เห็นวา่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจหลายด้าน แต่คนจะติดภาพ Lab ทัง้ท่ี

งานมีเยอะแต่ไม่โดดเด่น ถ้าไม่เคยอยู่กรมวิทย์ฯ มาก่อนจะนึกไม่ออก งานท่ีเห็นว่ากรมวิทย์ฯ ทําได้ดี และประสบ

ความสาํเร็จเป็นรูปธรรมชดัเจน คือ การพฒันาห้องปฏิบตัิการชนัสตูร ของโรงพยาบาล  ซึง่มีการพฒันาขึน้มาก ทัง้ในระดบั 

โรงพยาบาลศนูย์ และโรงพยาบาลทัว่ไป สําหรับงานด้านอ่ืน ๆ ยงัไม่ได้รับการยอมรับในระดบัชาติ จบัเร่ืองไหนมาชูได้ไม่

เต็มปากเต็มคํา (ทา่นใช้คําวา่มนัจม)   

 เร่ืองท่ีน่าจะทําได้ดีกว่านี ้เช่น การสร้างนกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เป็นท่ียอมรับ และมีผลงานในระดบัชาติ  

ระดบัประเทศ มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัของคนทัง้ประเทศ ขณะนี ้เวลามีปัญหาของประเทศท่ีเก่ียวข้องไม่มีนกัวิชาการเด่น ๆ 

มาให้ข้อมูล ปัญหาอาจเกิดจากการไม่ทําอย่างจริงจงั การไม่ได้รับการสนบัสนนุ ปัญหาเชิงนโยบาย หรืออาจเป็นด้าน

วฒันธรรมองค์กร กรมวิทย์ฯ มีนักวิชาการระดบัสงูมาก (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ตรงกันข้ามกับกรมอ่ืน ๆ เช่น กรมควบคุมโรค 

กรมการแพทย์ เมื่อเกษียณอายรุาชการแล้วมีการสร้างคนสานตอ่งาน ในเวทีระดบัชาติอยากเห็นนกัวิทยาศาสตร์ของกรม

เป็นท่ีรู้จกั เป็นแชมเปีย้นในเร่ืองต่าง ๆ เช่น โรคเมอร์ส นกัวิทยาศาสตร์ของกรมไม่ค่อยออกสื่อ น่าจะสร้างให้มีโลโก้กรม

วิทย์ฯ ติดตวั มีความเป็นเลศิด้านวิชาการ อาจมีทัง้คนท่ีเกษียณอายรุาชการแล้ว และท่ีอยู่ในราชการ เป็นเครือข่ายกนัใน

ระดบัชาติ 

 งานวิจยั รู้สกึวา่เงียบไมม่ีงานวิจยัขนาดใหญ่ หากมีระบบการสนบัสนนุท่ีดี มีแผนบริหารจดัการงานวิจยัท่ีดี ทกุปี

จะต้องมีผลงานออกมาให้สงัคมได้รับรู้ หรือมีแต่สงัคมไม่รู้ ทําแต่งานวิจยัเล็กๆ หรือไม่ อาจมีปัญหาท่ีไม่มี scale ของ

งานวิจยัท่ีเหมาะสม อาจจะ ๕-๑๐ ปี หากวางแผนและบริหารจดัการได้ดีจะมงีานออกมาทกุปี   

 สรุปว่า ทัง้เร่ืองการพัฒนาคนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ และงานวิจัย ยังไม่เห็นเป้าหมายท่ีเด่นชัดใน

ระดบัชาติ 

๒. งานท่ีต้องพฒันาในอนาคต 

 มิติของงานด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์ในอนาคต นา่จะให้ความสนใจกบังานท่ีสง่ผลตอ่เศรษฐกิจและสงัคมด้วย 

ซึ่งในเร่ืองนี ้ต้องอาศยัการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ใหม่ๆ ท่ีแตกต่าง งานของกรมวิทย์ฯ ควรมีเป้าหมายการพัฒนาท่ี

สอดคล้องกบัมิติเชิงสงัคมและเศรษฐกิจให้มากกวา่ท่ีเป็นอยู ่ให้ภาพของกรมวิทย์ฯ เป็นมากกวา่ Lab ให้มีนวตักรรมใหม่ๆ   

เช่น ด้านเคร่ืองมือแพทย์ทางการแพทย์ สํานกัรังสีและเคร่ืองมือแพทย์ น่าจะมีงานวิจยัเชิงรุก เพ่ือพฒันาเทคโนโลยี หรือ

เคร่ืองมือทางการแพทย์ใหม่ๆ ด้านวิศวกรรมทางการแพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์ เป็นต้น อาจร่วมมือกับสถาบันทาง

การศึกษา เช่น มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ทัง้หลาย NECTEC เป็นต้น ไม่ควรจํากัดกรอบของงานแต่ด้าน

ตรวจวดั/มาตรฐาน เร่ืองพืน้ๆ มาก นา่จะฉีกแนวมาทางด้านเศรษฐกิจสขุภาพ รวมถึง เร่ือง ยา เคร่ืองสําอาง และสมนุไพร  

ร่วมมือกบัเอกชน หรือสถาบนัตา่งๆ ทําให้เป็นโครงการขนาดใหญ่ มเีป้าหมายทางเศรษฐกิจท่ีชดัเจน  

๑ 



 

 อีกเร่ืองหนึง่ท่ีนา่จะทํา คือ การสร้างสถาบนัท่ีทําเร่ือง Training เพ่ือสร้างนกัวิจยัรุ่นใหม ่สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์

สาธารณสขุ และสถาบนัวิจยัสมนุไพร นา่จะมีสว่นหนึ่งพฒันาเป็นสถาบนัการศึกษาควบคู่กบังานวิจยั สร้างหลกัสตูรเพ่ือ

เสริมกนัและกนั เป็นสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดบับณัฑิตวิทยาลยั (โท/เอก) ให้นกัศึกษาฝึกงานท่ีน่ี เร่ิมแรก

อาจร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทัง้ในและต่างประเทศ  เ พ่ือกระตุ้ นให้มีการวิจัยมากขึน้  สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ  

นกัวิทยาศาสตร์ของเราจะได้กระตือรือร้นสร้างผลงาน และได้ทีมงานมากขึน้  

 เร่ือง ASEAN กรมวิทย์นา่จะรุกเร่ือง ASEAN ได้รวดเร็ว ในเร่ืองทางเทคนิค/วิชาการ เช่น เร่ืองของวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก ศนูย์วิจัยทางคลินิก (CRC) น่าจะทําให้มากขึน้ จะเป็นหน้าเป็นตาของกระทรวงสาธารณสขุ ลงทนุให้

ใหญ่โต มีตกึของตวัเองสาํหรับ admit  นา่จะเป็นแนวใหมข่องกรมวิทย์ 

 

****************** 

 

 

หรรษา  ทองคาํ   ผู้สรุป 

๒๙ มิถนุายน ๒๕๕๘ 

 

  

๒ 



 

สรุปประเด็นสัมภาษณ์ สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เพื่อประกอบการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒)  

 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลศิ 

ตาํแหน่ง : รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา                               

หน่วยงาน : สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา                                                  

ผู้ดาํเนินการสัมภาษณ์ 

๑. นางสาวพิมพ์มาดา อณพชัทศัพงศ์     

๒. นางสาววราลกัษณ์ เลศิสภุางคกลุ 

วนัท่ีสมัภาษณ์ ๑๗ มถินุายน ๒๕๕๘ 

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. 

• อยากทราบว่างานหลกัๆ ท่ีท่านได้เคยร่วมงานกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีเร่ืองอะไรบ้าง งานท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ดําเนินการร่วมกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แบง่ออกเป็น ๒ สว่นหลกัๆ ด้วยกนั คือ  

๑. Pre-Marketing ซึง่ไมร่วมถึงผู้ประกอบการท่ีมาสง่ตรวจเองท่ีกรมวิทย์ฯ เป็นการทํางานร่วมกนั โดยกรมวิทย์ฯ ทํา

หน้าท่ีตรวจวิเคราะห์ผลติภณัฑ์ให้กบั อย. ซึง่บางผลติภณัฑ์มีเกณฑ์วา่ต้องผา่น อย. รับรองจึงจะสามารถขายใน 

ท้องตลาดได้โดยเฉพาะ Lot. release ทาง อย. จะสง่ให้กรมวิทย์ฯ ตรวจก่อน  

๒. Post-Marketing มีการดําเนินการ ๒ รูปแบบ คือ  

๒.๑ การควบคมุผลิตภณัฑ์ก่อนออกสูต่ลาด เป็นการตรวจตามแผนการเฝ้าระวงั โดยดูว่าเมื่อผลิตภณัฑ์

ออกสู่ตลาด แล้ว ต้องมีการควบคุมว่าเป็นไปตามมาตรฐาน ไม่หมดอายุไม่เสื่อมสภาพ โดยกรมวิทย์ฯ จะเป็น

ห้องปฏิบตัิการ อ้างอิงในการดําเนินการสว่นนีซ้ึ่งแต่ละปีจะมีแผนการเก็บตวัอย่างทัง้ในสว่นของ อย. เอง และสว่น

ของกรมวิทย์ฯ ทัง้นีช้่วงหลังมีการส่งตัวอย่างไปให้ห้องปฏิบัติการอ่ืนตรวจบ้าง เน่ืองจากกรมวิทย์ฯ มีภารกิจ

คอ่นข้างมาก  

๒.๒ การดําเนินการกรณีท่ีมีการร้องเรียน การฟ้องร้อง การจบักุม ซึ่งในรูปแบบนีจ้ะใช้บริการการตรวจทาง 

ห้องปฏิบัติการของกรมวิทย์ฯ เป็นหลัก เพราะเป็นหน่วยงานภาครัฐ และมีบทบาทหน้าท่ีตามกฎหมายในการ 

ดําเนินการ อีกทัง้ผลการตรวจเป็นท่ียอมรับ  

• จากท่ีทา่นเลา่มา งานไหนท่ีทา่นคิดวา่ได้ผลลพัธ์ท่ีดีและอะไรคือปัจจยัแหง่ความสาํเร็จของการทํางานร่วมกนั  

• งานท่ีคิดวา่มีผลลพัธ์ท่ีดีมากท่ีสดุในการดําเนินการระหว่างกนั คือ Post-Marketing ในกรณีท่ีมีผลต่อการ ดําเนินคดี

และจบักมุ ซึง่จะใช้ผลการตรวจจากกรมวิทย์ฯ เป็นข้อมลูประกอบการดําเนินคดี 

• ปัจจยัแหง่ความสาํเร็จของการทํางานร่วมกนั คือ  

๑. มีการประสานงานกนัอยา่งตอ่เน่ือง  

๒. มีความคิดเห็นท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกนั  

๓. มีการสนบัสนนุทรัพยากรอยา่งชดัเจน เช่น งบประมาณ บคุลากร  

๔. กรมวิทย์ฯ มีความสามารถในการพฒันาวิธีตรวจวิเคราะห์ใหม่ๆ เช่น การตรวจยาฆ่าแมลงในอาหาร แต่ทัง้นีใ้น 

วิธีการตรวจเดิมก็ต้องมีการพฒันาให้สามารถตรวจได้ปริมาณมากขึน้ และรวดเร็วยิ่งขึน้ เพ่ือตอบสนองความ 

ต้องการของผู้ รับบริการ  

๑ 



 

๕. มีการจัดทําแผนการเก็บตวัอย่างท่ีชัดเจนในแต่ละปีแต่ถ้าจะให้ชัดเจนกว่านีค้วรมีการหารือร่วมกนัในการทํา 

แผน เพราะในปัจจุบนัวตัถปุระสงค์ในการดําเนินการอาจมีความแตกต่างกนับ้าง โดย อย.จะเน้นตรวจเพ่ือเฝ้า 

ระวงั แตก่รมวิทย์ฯ อาจจะตรวจวิเคราะห์เพ่ือพฒันาวิธี 

๖. การท่ีกรมวิทย์ฯ ยงัคงความเป็น National Control lab. อยูแ่ละกรมวิทย์ฯ ยงัมีการพฒันาวธีิตรวจควบคูไ่ป ด้วย  

• แล้วทา่นคิดวา่มีงานไหนท่ีไมไ่ด้ผลลพัธ์ตามท่ีคาดหวงั อะไร คือ สิง่ท่ีทําให้ไปไมถ่ึงภาพนัน้  

• งานท่ียงัไมไ่ด้ผลลพัธ์ตามท่ีคาดหวงั คือ Pre-Marketing  

• ความท้าทาย/ สิง่ท่ีทําให้ไปไมถ่ึงภาพนัน้ คือ  

๑. กรมวิทย์ฯ มีการเปลีย่นแปลงนโยบาย ทําให้การทํางานไมแ่นช่ดัและตอ่เน่ือง เช่น ในอดีตการขึน้ทะเบียนกบั อย.

จะประกอบด้วย ๓ สว่น คือ  

- Quality  

- Non-Clinical  

- Clinical 

- ท่ีผ่านมาในสว่นของ Quality กรมวิทย์ฯ จะเป็นผู้ รับผิดชอบทัง้หมด สว่น Non-Clinical และ Clinical เป็น 

หน้าท่ีของ อย. แตก่รมวิทย์มีการทบทวนนโยบายใหมไ่มรั่บดําเนินการในสว่นของ Quality แล้ว จึงสง่ผลให้

ในปัจจบุนั อย. ดําเนินการสว่นนีร่้วมกบักรมวิทย์โดยการเชิญผู้ เช่ียวชาญมาช่วยดําเนินการเป็นรายบคุคล 

หรือ บางครัง้ในรูปแบบคณะกรรมการ /คณะอนกุรรมการเทานัน้  

๒. กรมวิทย์ฯ ในฐานะท่ีเป็น National Control lab. ควรเข้ามาช่วยมากขึน้ในสว่นนีโ้ดยต้องจดั Priority ให้ชดั วา่จะ

ดําเนินการเน้นไปทางใด เช่น บทบาทด้าน Quality เพราะกรมวิทย์มีศกัยภาพด้านนีอ้ยูแ่ล้ว  

• ทา่นมองวา่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นา่จะเป็นท่ีรู้จกัหรือโดดเดน่ในเร่ืองใด และอะไรทําให้ทา่นมองเช่นนัน้  

• กรมวิทย์ฯ ต้องเป็นห้องปฏิบตัิการอ้างอิง (Reference Laboratory) ท่ีแก้ไขปัญหาสาธารณสขุ ทัง้ด้านโรค และ

ด้านผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นท่ียอมรับ และเป็นคําตอบของประเทศได้แต่ต้องวาง Position ให้ชัด ตราบใดท่ีห้อง    

ปฏิบตัิการทัง้หมดยงัอยูท่ี่กรมวิทย์ฯ ขณะนีด้้านโรคมีหนว่ยงานอ่ืนพยายามพฒันาความสามารถเพ่ือให้สามารถ

ตรวจวิเคราะห์ได้เหมือนกับกรมวิทย์ฯ ทัง้มหาวิทยาลยั และศูนย์ความเป็นเลิศต่างๆ ดงันัน้กรมวิทย์ฯ ต้องเร่ง 

พฒันาตนเองให้ทนัต่อสถานการณ์อีกทัง้กรมวิทย์ฯ มีพ.ร.บ.เชือ้โรคและพิษจากสตัว์ท่ีสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือ

ในการควบคมุเชือ้โรคในสว่นท่ีเป็นบทบาทของกรมวิทย์ฯ โดยตรงอยู่แล้ว จึงสามารถดําเนินการได้ง่ายขึน้ และ

สว่น ของผลิตภณัฑ์ก็เป็นการดําเนินการในสว่นของ Product Development (R&D) ได้ทัง้นีห้ากกรมวิทย์ฯ ยงั

ทํางานหลากหลาย และวาง Position ตวัเองไม่ชดั การดําเนินการไปสูภ่าพในอนาคตก็ยงัคงไปต่อได้แต่อาจจะ

ช้าและไมท่นัตอ่เหตกุารณ์ 

• แล้วการทํางานร่วมกนัระหวา่งของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กบั อย. ในอนาคตนา่จะเป็นอยา่งไร ท่ีจะสามารถ

สร้าง ผลลพัธ์ได้ตามท่ีคาดหวงั  

๑. การทํางานต้องให้เกียรติซึง่กนัและกนั เพราะระหวา่งกรมวิทย์ฯ กบั อย. เป็น Partner ท่ีต้องช่วยเหลือซึ่งกนั

และกนั โดยกรมวิทย์เป็นห้องปฏิบตักิารท่ีตรวจตวัอยา่ง สว่น อย. เป็นผู้ ถือกฎหมาย กฎระเบียบ ต้องเข้าใจ

ในพืน้ฐาน เดียวกนั  

๒. กรมวิทย์ฯ ต้องพฒันาตนเองเพ่ือให้สามารถตรวจวิเคราะห์/อ้างอิงได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึน้ ครอบคลมุ ทัน

เหตกุารณ์และทนัตอ่เทคโนโลยีท่ีเข้ามาใหม ่ 

๒ 



 

• ทา่นคิดวา่กรมวิทย์ฯ ต้องพฒันาด้านใดบ้างในการท่ีจะไปข้างหน้า……  

๑. บคุลากรควรเพ่ิม และพฒันาให้มีความเช่ียวชาญมากขึน้ เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับ เพราะในปัจจบุนับคุลากร ๑ คน  

๒. ทํางานหลายอยา่ง หลายเชือ้ ทําให้รับงานในปริมาณมาก จึงทําให้บางครัง้เกิดความลา่ช้า  

๓. ต้องพฒันาวิธีการตรวจวิเคราะห์ตา่งๆ ให้มีความรวดเร็ว ครอบคลมุ ทนัเหตกุารณ์และมปีระสทิธิภาพมากขึน้  

๔. ต้องพฒันาทางการวิจัยและพฒันาให้มากขึน้ ในทุกๆ ด้านท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจของกรมทัง้ด้านโรค ด้านเชือ้ 

ด้านผลติภณัฑ์ 

๕. มีการนําเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาช่วยในการพฒันางาน ให้เกิดเทคนิคใหม่ๆ ตอบโจทย์ ทัง้เร่ืองของ Reference 

Laboratory และ Control Laboratory  

• ทา่นคิดวา่อะไรคือความท้าทายในการสร้างกรมวิทย์ฯ ให้เป็นท่ีรู้จกั หรือโดดเดน่  

• ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกท่ีเกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว ภายใต้

เทคโนโลยีท่ีเปลีย่นโรคมีการเปลีย่นแปลง เทคโนโลยีท่ีจะ Detect โรคก็เปลีย่น ดงันัน้เมื่อคนเทา่เดิม กรมวิทย์ฯ  

• ต้องบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ คุ้มคา่ และเกิดประโยชน์สงูสดุ  

• อะไรท่ีกรมวิทย์ฯ นา่จะปรับปรุงให้ดีขึน้เพ่ือตอบโจทย์………  

๑. เพ่ิม Efficiency ในทกุๆ ด้าน (คน ทรัพยากรตา่งๆ วิธีการตรวจวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยี)  

๒. ตามเทคโนโลยีท่ีเปลีย่นแปลงไปให้ทนั ทัง้ด้านโรค และผลติภณัฑ์ 

๓. พฒันาการตรวจวิเคราะห์ให้รวดเร็ว ครอบคลมุ ทนัตอ่การเปลีย่นแปลง และตอ่เน่ือง  

• มีประเด็นไหนท่ีทา่นอยากจะเพ่ิมเติม/ ฝากถึงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

๑. กระบวนการกําหนดทิศทาง ไมค่วรเปลีย่นบอ่ย ถ้าคิดวา่ใช่ต้องทําตอ่เลย  

๒. บคุลากรต้องเพ่ิมทกัษะ ความเช่ียวชาญให้มากขึน้ ถ้าจํานวนลดน้อยลง ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย แต่ความ 

เช่ียวชาญยงัต้องคงอยู ่

๓. การท่ีกรมวิทย์ฯ เป็นห้องปฏิบตัิการอ้างอิง จึงต้องทําทกุเร่ือง ทกุอยา่ง ตามสถานการณ์บางครัง้ผลงานอาจจะไม่

เป็นไปตามท่ีคาดหวงั แตข่อให้มีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง  

 

ผู้สมัภาษณ์/ผู้บนัทกึ: นางสาววราลกัษณ์ เลศิสภุางคกลู  

นางสาวพิมพ์มาดา อณพชัทศัพงศ์ 

สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

๓ 



 

สรุปประเด็นสัมภาษณ์จากโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

 

ผู้รับการสัมภาษณ์ 

๑. นายแพทย์ประสงค์  โอนพรัตน์วิบลูย์ 

ตําแหนง่ รองผู้ อํานวยการโรงพยาบาลอยธุยา 

๒.นายเอกชยั  วรรณเจริญ 

ตําแหนง่ หวัหน้ากลุม่งานพยาธิวิทยากายวิภาค 

วนัท่ี ๑๕ มิถนุายน ๒๕๕๘ 

ผู้ดาํเนินการสัมภาษณ์ 

๑. นางสาวธญัญาภรณ์ มณีวงษ์ 

๒. นางสาวพิศมยั สริุยวรรณ 

 

 ท่ีผา่นมางานหลกัๆ ท่ีทําร่วมกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีเร่ืองใดบ้าง 

 งานด้านการตรวจวิเคราะห์เชือ้ การเพาะเชือ้ การยืนยนัผลการตรวจชันสตูรโรค และงานด้านระบบ

คณุภาพ 

 

 จากการทํางานร่วมกนัผลลพัธ์เป็นอยา่งไรบ้าง งานใดได้ผลลพัธ์ท่ีดี งานใดท่ีไม่ได้ผลลพัธ์ตามท่ีคาด มีปัญหาและ

อปุสรรคอยา่งไรบ้าง 

 โดยปกติ งานด้านตรวจวิเคราะห์นัน้ถือว่าได้ผลการตรวจท่ีถกูต้อง น่าเช่ือถือ ไม่มีปัญหา แต่ในกรณีมี

สถานการณ์การระบาดของโรคนัน้ ต้องการให้มีความชัดเจนในเชิงการปฏิบตัิระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับ

สํานักป้องกันควบคุมโรค ของกรมควบคุมโรค เพราะบางครัง้ผู้ปฏิบัติก็สบัสนว่างานนีต้้องส่งใคร ใครตรวจ ใครเป็น

เจ้าภาพ โรงพยาบาลต้องจ่ายคา่ตรวจวิเคราะห์ให้ใคร เน่ืองจากบางกรณี สคร.ก็เข้ามาเก็บตวัอย่างเองและตรวจเอง หรือ

อาจจะเก็บตวัอย่างและส่งให้กรมวิทย์ฯ บางกรณีก็ให้โรงพยาบาลเก็บตวัอย่างแล้วส่ง สคร. บางครัง้ก็ให้ส่งกรมวิทย์ฯ 

ดงันัน้จึงอยากให้มีความชดัเจนในบทบาท 

 งานด้านระบบคุณภาพนัน้ เป็นสิ่งท่ีสําคญั แต่ก่อนท่ีจะลงมายงัผู้ปฏิบตัิ/โรงพยาบาล ควรจะมีการ 

บรูณาการระหวา่งหนว่ยงานก่อน ทัง้ภายในกรมและนอกกรม คือควรจะมาพร้อมกนั เน่ืองจากระบบคณุภาพแต่ละระบบ

จะมีสิง่ท่ีคล้ายคลงึกนั บางข้อทําเร่ืองเดียวก็ตอบได้ทกุระบบ ดงันัน้ควรบรูณาการกนัก่อนเพ่ือวิเคราะห์ความเหมือนความ

แตกต่าง ผู้ปฏิบตัิงานจะได้ไม่ต้องปฏิบตัิงานซํา้ซ้อน และบคุลากรท่ีปฏิบตัิงานในพืน้ท่ีก็มีไม่มาก ไม่ใช่เพ่ิงทําระบบหนึ่ง

เสร็จตอบตวัชีว้ดัของหนว่ยงานหนึง่เสร็จ สปัดาห์ถดัมาอีกหนว่ยหนึง่ก็มีอีกระบบลงมาอีก 

 

 ทา่นคิดวา่กรมวิทย์ฯ ควรจะพฒันาในเร่ืองใดบ้าง 

 ควรพัฒนาระบบบริหารจัดการการรับ-ส่งตัวอย่าง ด้วยโรงพยาบาลต้องไปส่งตัวอย่างเองท่ีกรมฯ 

บางครัง้ก็แค่ตวัอย่างเดียว ซึ่งไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้และเสี่ยงต่ออุบัติเหตุบนท้องถนนของพนกังานขบัรถของ

โรงพยาบาล ด้วยต้องแข่งกับเวลา บางครัง้ตวัอย่างมาบ่ายวนัศุกร์ โรงพยาบาลก็ต้องรีบไปส่งทนัที เพราะจะติดเสาร์ 

อาทิตย์ กรมฯ ควรมีจดุรับบริการรับ-สง่ตวัอยา่ง เพ่ือท่ีโรงพยาบาลจะได้ไม่ต้องเข้าไปสง่ท่ีกรมฯ อาจใช้ระบบ Outsource 

ก็ได้ ยกตวัอยา่งกรณีสภากาชาด โรงพยาบาลจะไปสง่ท่ีท่ารถตู้ ท่ีจะไปอนสุาวรีย์ชยั และทางสภากาชาดจะสง่คนมารับท่ี

ทา่รถตู้อนสุาวรีย์ชยั ดงันัน้จึงเห็นวา่กรมฯ ควรพฒันาเร่ืองระบบโลจิสติกส์ เพ่ือความรวดเร็วในการรับ-สง่ตวัอยา่ง  

๑ 



 

 ควรพฒันาเร่ืองระบบการรายงานผล โดยใช้ระบบออนไลน์ หรืออาจจะสง่เมล์มาให้ทางโรงพยาบาล

ทราบก่อนก็ได้ โดยให้มีระบบแจ้งเตือน (Mail Alert) ด้วย เพ่ือความรวดเร็ว ทนัเวลา เพราะการรอผลในระบบปกติทาง

จดหมายนัน้ อาจมีความลา่ช้าเกิดขึน้  

 

 มีประเด็นไหนท่ีทา่นอยากจะเพ่ิมเติมหรือฝากถึงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บ้าง 

 กรมฯ ควรตัง้งบประมาณไว้สําหรับการดําเนินการในสภาวะไม่ปกติด้วย เช่น สถานการณ์การเกิดโรค

ระบาด เพ่ือสนับสนุนงบประมาณและให้ความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาล เช่น สนบัสนุน VTM สนับสนุนชุดทดสอบ 

สนบัสนนุงบประมาณในการตรวจวเิคราะห์ ทัง้นีห้ากไมไ่ด้ตัง้ท่ีกรมฯ ก็ควรมีนโยบายในระดบักระทรวงอยา่งชดัเจน ในการ

สนบัสนนุการดําเนินการในเร่ืองนี ้เพ่ือลดภาระคา่ใช้จ่ายของโรงพยาบาล 

 ควรมีการบริหารจดัการเร่ืองสนบัสนนุชดุทดสอบ เพราะบางกรณีน้อยไป บางกรณีมากไป เช่น กรณีชดุ

ทดสอบเลปโตสไปโรซิส ได้ชดุทดสอบมาจํานวนมาก เมื่อเทียบกบัคนไข้ซึง่มีน้อยมากเพียง ๑-๒ ราย ซึง่อีกเดือนสองเดือน

ชุดทดสอบก็ Expired  สว่นไข้เลือดออกนัน้ ต้องการจํานวนมากแต่ได้น้อยมาก ดงันัน้ควรมีวิเคราะห์สภาพปัญหา และ

ความชกุของโรคในแตล่ะพืน้ท่ี เพ่ือบริหารจดัการสนบัสนนุชดุทดสอบให้เกิดประโยชน์สงูสดุและคุ้มคา่กบังบประมาณ  

 

 

๒ 



 

สรุปประเด็นสัมภาษณ์จากสาํนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 

ผู้รับการสัมภาษณ์    ผู้ดาํเนินการสัมภาษณ์ 

ชื่อ : นายวิตถวลัย์ สนุทรขจิต   ๑. ชื่อ : ดร. ภทัรวีร์ สร้อยสงัวาลย์ 

ตาํแหน่ง : รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกนั  ตาํแหน่ง : ผู้ อํานวยการสาํนกักํากบั 

และปราบปรามยาเสพตดิ                               พระราชบญัญตัิเชือ้โรคและพิษจากสตัว์ 

วันที่ : วนัศกุร์ท่ี ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ๒. ชื่อ : นางสาวจรรยา มศีรี 

เวลา : ๑๓.๓๐ น.  – ๑๔.๓๐ น.   ตาํแหน่ง : นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

      ชํานาญการพิเศษ 

      ๓. ชื่อ : นายปญุญภคั ถายา 

                                                                                     ตาํแหน่ง : นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตัิการ 

 

ประเด็น มุมมองผู้ให้สัมภาษณ์ 

บทบาทในปัจจุบันของสาํนักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพตดิ 

 

 

ปัจจุบันสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ 

สํานกังาน ป.ป.ส. ได้มีการปฏิบตัิงานในลกัษณะเชิงบูรณาการกับหน่วยงาน

ต่างๆ ภายในประเทศประมาณ ๒๐ กระทรวง จํานวนกรมทัง้สิน้ประมาณ ๔๐ 

กรม โดยหนว่ยงานท่ีสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด

บูรณาการงานเพ่ือการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นหลัก ได้แก ่

สาํนกังานตํารวจแหง่ชาติ สถาบนันิติวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

สถาบนัธัญญารักษ์ กรมศุลกากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนปัญหาท่ีเกิด

จากการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานพบว่าแต่ละหน่วยงานจะมี

กฎหมายท่ีเป็นภารกิจของหน่วยงานตนเอง ซึ่งในบางครัง้ข้อจํากดัในเร่ืองของ

กฎหมายสง่ผลให้การบรูณาการร่วมกนัไมม่ีประสทิธิภาพเทา่ท่ีควร 

มุมมองตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนัที่

เกี่ยวกับกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

 

๑. การปฏิบัติภารกิจระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสํานักงาน 

ป.ป.ส.ท่ีผ่านมาเป็นมิตรภาคี ท่ีดีต่อกันมานาน เจ้าหน้าท่ีของทัง้  ๒ 

หน่วยงาน มีการปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจในกระบวนการของงาน มี

ความเข้าใจซึง่กนัและกนั และมีลกัษณะการทํางานท่ีพึง่พาซึง่กนัและกนั 

๒. สํานกังาน ป.ป.ส. มีความพึงพอใจต่อการบริการและการปฏิบตัิงานของ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเฉพาะในส่วนของศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทย์  

๓. สาํนกังาน ป.ป.ส.มีความเห็นวา่หนว่ยงานและประชาชนภายนอกกระทรวง

สาธารณสขุยังมีความไม่เข้าใจว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบทบาท

อะไรตอ่ประเทศท่ีชดัเจน 

 

๑ 



 

ประเด็น มุมมองผู้ให้สัมภาษณ์ 

๔. สาํนกังาน ป.ป.ส. มีความเห็นวา่ Direct product ของ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยงัมคีวามไมช่ดัเจนนอกจากนีย้งัมีความเห็นวา่ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยงัไมม่บีทบาทกบัสงัคมโดยตรง แตบ่ทบาท

ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในปัจจบุนัเหมือนเป็นห้องปฏิบตัิการของ

สาํนกังานคณะกรรรมการอาหารและยา ซึง่ปัจจบุนัสาํนกังาน

คณะกรรมการอาหารและยาเองก็ยงัไมส่ามารถปฏิบตัิภารกิจท่ีตอบสนอง

กบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ภายในประเทศ 

ความคาดหวังและสิ่งที่อยากให้เกดิขึน้

ในอนาคต 

 

๑. เน่ืองจากยงัมีข้อจํากดัหลายประการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ควร

ปฏิบตัิภารกิจท่ีตอบสนองตอ่ความต้องการของประชาชนมากกวา่การ

ดําเนินงานท่ีเป็นภารกิจของกระทรวงสาธารณสขุ 

๒. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องผลติสนิค้าหรือบริการออกมาเพ่ือแขง่กบั

ปัญหาท่ีมีอยูใ่นสงัคมเพ่ือชว่ยเหลอืประชาชน 

๓. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องเปิดงานเชิงรุก รับเร่ืองร้องเรียนจาก

ประชาชนและผู้บริโภค ลกัษณะการปฏิบตัิงานจะคล้ายๆ กบัสาํนกังาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แตเ่ป็นการคุ้มครองผู้บริโภคทางด้าน

การแพทย์และสาธารณสขุ 

๔. สํานักงาน ป.ป.ส.มีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทท่ีกรมวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ควรให้ความสําคญัและควรนําไปเป็นภารกิจหลกัในเร่ืองกํากับ

ดแูล คือ เร่ืองการนํายารักษาโรคไปใช้เป็นสารตัง้ต้นในการผลิตยาเสพติด 

กล่าวคือเมื่อตํารวจมีการจับกุมและได้มีการส่งตัวอย่างมาท่ีสํานักงาน 

ป.ป.ส. ทางสาํนกังาน ป.ป.ส.ไมม่ีบคุลากรท่ีเป็นเภสชักรท่ีจะสามารถตรวจ

วิเคราะห์ตวัอย่างดงักล่าวให้มีความถูกต้องและน่าเช่ือถือได้ สํานกังาน 

ป.ป.ส. จึงขอเสนอให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับเป็นเจ้าภาพในการ

ตรวจวิเคราะห์ยารักษาโรคท่ีจะสามารถนํามาเป็นสารตัง้ต้นผลิตยาเสพติด

ได้ 

๕. สํานกังาน ป.ป.ส. มีความคิดเห็นว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ควรเป็น

หน่วยงานกลางในกระทรวงสาธารณสุขเก่ียวกับการกําหนดและกํากับ

มาตรฐานการตรวจค่า Cut Off ในการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของ

โ ร ง พ ย า บ า ล ใ น สั ง กั ด ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุข  เ พ ร า ะ ท่ี ผ่ า น ม า

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยงัไมส่ามารถกํากบัโรงพยาบาลดงักลา่วได้ 

๖. บทบาทในอนาคตของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ควรให้ความสําคญัต่อ

ผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการในทุกเร่ือง แล้วนําไปบรูณาการ

กบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 

๒ 



 

ประเด็น มุมมองผู้ให้สัมภาษณ์ 

ความท้าทาย/ ปัญหาและอุปสรรคที่จะ

ก้าวไปถงึ 

 

 

๑. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ควรเน้นบทบาทเก่ียวกับการจัดทําและกํากับ

มาตรฐานทางด้านการแพทย์และสาธารณสขุทกุเร่ือง โดยเฉพาะด้านการ

คุ้มครองผู้บริโภค ทัง้นีจ้ะสามารถทําให้กรมมีจุดเด่นและมีความชํานาญ

กา ร พิ เ ศ ษท า ง ด้ า นวิ ท ยา ศ าสต ร์ กา ร แพ ท ย์ม า กขึ น้  น อ กจ า ก นี ้

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ควรดึงภารกิจงานบางส่วนกลับมาจาก

สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

๒. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ควรมีการศึกษาและวิจัยเชิงเปรียบเทียบ

ระหวา่ง 

• ค่า Cut off ๕๐๐ และค่า Cut off ๑,๐๐๐ ว่าค่ามาตรฐานใดมี

ความน่าเช่ือถือและมีความแม่นยํามากกว่ากัน เน่ืองจากค่า

ดังกล่าวมีความสําคัญต่อการนําข้อมูลไปสู่การป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 

๓. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องเน้นและให้ความสําคัญต่อการตรวจ

วิเคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการเก่ียวกบัค่า cut off มากขึน้ กลา่วคือต้องให้

ได้ผลการตรวจวิเคราะห์ท่ีถกูต้อง แม่นยํา และมีความน่าเช่ือถือมากท่ีสดุ 

เน่ืองจากผลการวิเคราะห์ดงักลา่วจะเป็นตวับ่งชีว้่าผู้ ท่ีเสพยาเสพติดราย

ดงักล่าวมีปริมาณสารเสพติดในร่างกายเท่าใด จะสามารถพัฒนาเป็นผู้

เสพรายใหม ่หรือแคผู่้ เสพชัว่คราว หรืออาจจะมีการพฒันาเป็นผู้ เสพถาวร 

อีกทัง้ผลการวิเคราะห์ดงักลา่วยงัมีความสาํคญัตอ่รูปคดีตามกฎหมาย 

๔. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องเป็นหน่วยงานทางวิชาการของกระทรวง

สาธารณสขุด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และต้องสามารถผลิตทุกอย่างท่ี

ตอบสนองตอ่สภาพปัญหาทางด้านการแพทย์และสาธารณสขุ และให้การ

สนบัสนนุทกุเร่ืองท่ีเก่ียวกบัทางการแพทย์ 

ปัจจัยแห่งความสาํเร็จ 

 

๑. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ควรมีการกําหนดบทบาทของตวัเองท่ีชดัเจน  

๒. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ควรเป็นผู้ กําหนดและกํากบัมาตรฐานทกุเร่ือง 

ท่ีเก่ียวกบัทางการแพทย์และสาธารณสขุ 

 

 

๓ 



 

สรุปประเด็นสัมภาษณ์จากโรงพยาบาลราชวิถ ี

 

ผู้รับการสัมภาษณ์ 

ช่ือ นายแพทย์อดุม  เชาวรินทร์ 

ตําแหนง่ ผู้ อํานวยการโรงพยาบาลราชวิถี 

วนัท่ี ๑๕ มิถนุายน ๒๕๕๘ 

ผู้ดาํเนินการสัมภาษณ์ 

๑. นางสาวธญัญาภรณ์ มณีวงษ์ 

๒. นางสาวพิศมยั สริุยวรรณ 

 

 ทราบวา่มาทา่นได้รับรางวลัผู้บริหารโรงพยาบาลดีเดน่ อะไรเป็นปัจจยัท่ีทําให้ทา่นประสบความสาํเร็จในการทํางาน 

 โรงพยาบาลราชวถีิ เป็นโรงพยาบาลท่ีให้บริการระดบัตติยภมูแิละการแพทย์เฉพาะทาง ในการทํางานก็

จะทํางานตามนโยบายคือการเป็นศนูย์การแพทย์ชัน้นํา มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้

และเทคโนโลยีเพ่ือการแก้ไขปัญหาทางการแพทย์ของประเทศ สง่เสริมการพฒันาศกัยภาพบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญ

เชิงลกึ มีการฝึกอบรม แนะแนวและถ่ายทอดความรู้ให้บคุลากรอย่างต่อเน่ือง สนบัสนนุให้บคุลากรศึกษาต่อ โดยการหา

ทนุ และหาเครือขา่ยความร่วมมือทางด้านวิชาการ และท่ีสาํคญัผู้บริหารต้องมองการณ์ไกล ต้องวางยทุธศาสตร์ให้ได้ 

 

 ท่ีผ่านมาท่านเคยร่วมงานกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เร่ืองใดบ้าง และท่านคิดว่าการทํางานร่วมกันระหว่าง

โรงพยาบาลราชวิถีและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในอนาคตควรจะเป็นอยา่งไร 

 ท่ีผา่นมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กบัโรงพยาบาลราชวิถียงัไมค่อ่ยได้ร่วมงานกนัเท่าใดนกั จะมีบ้าง

ในเร่ืองการสง่ตอ่ตวัอยา่ง เพ่ือการตรวจวิเคราะห์ยืนยนัโรค อยา่งกรณี อีโบลา ซึง่ก็ได้รับความร่วมมือและการประสานงาน

ดี ไมม่ีปัญหาการรายงานผลท่ีลา่ช้า ในอนาคตมองวา่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กบัโรงพยาบาลนา่จะทําความร่วมมือกนั

ด้านวิจยั การสนบัสนนุข้อมลูด้านวิชาการ ด้วยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบคุลากรด้านวิจยัจํานวนมากซึง่ล้วนแล้วแต่มี

ความสามารถ 

 

 ทา่นคิดวา่กรมวิทย์ฯ ควรพฒันาด้านใด เพ่ือให้เป็นท่ีรู้จกั 

 กรมวิทย์ฯ มีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและมีความสามารถ แต่กรมวิทย์ฯ ยังไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จัก     

กรมวิทย์ฯ ควรทําการเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบว่ากรมวิทย์ฯ ทําอะไร และสิ่งท่ีทําประชาชนได้ประโยชน์

อะไรบ้าง ทําการเผยแพร่ทางเว็บไซด์ให้มากขึน้ ต้องเน้นการถ่ายทอดและการสือ่สารให้ประชาชนรับทราบข้อมลู 

 เผยแพร่ข้อมลูวิชาการ ข้อมลูการศกึษาวิจยัให้มากขึน้ ให้ประชาชนรับทราบและเข้าถึง จดันิทรรศการ 

หรือประชมุวิชาการ ซึง่ท่ีผา่นมาอาจจะมีการดําเนินการในเร่ืองนีแ้ต่ยงัไม่ครอบคลมุในวงกว้าง ควรดึงภาคเอกชนเข้ามา

เก่ียวข้องให้มากขึน้ 

 กรมวิทย์ฯ ควรทํา contact กบัโรงพยาบาลเอกชนด้วย ซึง่การ contact กบัโรงพยาบาลเอกชนนอกจาก

จะทําให้กรมเป็นท่ีรู้จักมากขึน้แล้ว ก็ยังถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีจะสร้างรายได้ให้กับกรม ซึ่งกรมฯ อาจจะทําการ

ประชาสมัพนัธ์โดยตรง หรือสง่จดหมายสง่โบรชวัร์ ก็ได้ 

 

 



 

สรุปบทสัมภาษณ์ 

ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์บริการ  

เพื่อประกอบการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒) 

ในวนัที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 

******************************************** 

 การทาํงานในปัจจุบนัท่ีดําเนินการร่วมกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีอะไรบ้าง 

๑. ใช้ Assessor ร่วมกนัในการประเมิน 

๒. เป็นกรรมการร่วมทางวิชาการ ในการจดัทํามาตรฐานตา่งๆ ทัง้ของ อย. และสมอ. 

 

 การทาํงานร่วมกนัระหวา่งของกรมวิทยาสตร์การแพทย์กบักรมวิทยาศาสตร์บริการ ในอนาคตน่าจะเป็นอย่างไร  

๑. มีการ Share ข้อมลูร่วมกัน เช่น ด้านอาหาร สมนุไพร โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีองค์ความรู้มาก 

อาจจะทําเป็นแนวทาง/ให้คําแนะนําในการพฒันาสินค้า/ผลิตภณัฑ์ในชุมชน/ OTOP ว่าทําอย่างไรจึงจะ

ผา่น อย.ได้ เป็นการสร้างมาตรฐานสนิค้าอีกระดบัหนึง่ในระดบัชมุชน 

๒. การเป็น Reference Laboratory ของ ASEAN ทํางานภายใต้  APLAC ซึ่งปัจจุบัน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นด้านโลหะหนกัในเคร่ืองสําอาง กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นด้านวสัดสุมัผสั

อาหาร และกรมปศสุตัว์เป็นด้านของจลุนิทรีย์ในเนือ้สตัว์ ซึง่ทัง้หมดนีไ้ด้รับการขึน้ทะเบียนเป็น Reference 

Laboratory ต้องมีบทบาทหน้าท่ีในการดูแลประเทศสมาชิก ASEAN ซึ่งปัญหาท่ีพบในขณะนี ้คือ ขาด

หน่วยงาน ท่ี กําหนดมาตรฐาน ขาดการ  Training ใ ห้กับสมา ชิก  ASEAN ดังนั น้อยากใ ห้

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็น National Laboratory ด้านวสัดุสมัผสัอาหาร ในการตรวจสอบให้กับ

ประเทศ ซึง่การเป็น NL ต้องมีคา่อ้างอิง และต้องเป็นหนว่ยงานท่ีเป็นท่ียอมรับ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

จะเป็น Reference ให้ในเร่ืองของ Method ค่ามาตรฐาน และ PT ดังนัน้การดําเนินงานระหว่าง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ จะเป็นในรูปแบบพันธมิตร ทําให้การตรวจสอบ

คณุภาพมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องมีประสทิธิภาพมากขึน้ และครบวงจร  

๓. อยากให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทําหน้าท่ีควบคมุดแูลผลิตภณัฑ์ทางด้านอาหารและยาให้มีมาตรฐาน 

ลงไปถึงระดบัชมุชน OTOP โดยมีบทบาทในการออกมาตรฐานดแูลความปลอดภยัของสินค้า ซึ่งในอนาคต

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาจจะขยายขอบขา่ยบทบาทหน้าท่ีเป็นผู้ รับรองสนิค้า/ผลติภณัฑ์เอง 

๔. การ Training โดยต้องอาศยัผู้ เช่ียวชาญท่ีต้องเรียนรู้ร่วมกนั แลกเปลี่ยนความเช่ียวชาญ โดยเฉพาะการ

ทดสอบด้านอาหาร/จลุนิทรีย์  

๕. อาจเป็นผู้ตรวจประเมินร่วมกนัเพ่ือให้ครอบคลมุทกุด้าน 

 

 ปัจจัยแห่งความสาํเร็จของการทาํงานร่วมกัน 

๑. บคุลากรมีความเข้าใจซึง่กนัและกนั ประสานงานกนั เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่

๒. เป็นพนัธมิตรท่ีดีร่วมกนัในเวทีระดบันานาชาติ/ในเวทีโลก 

 

  

๑ 

 



 

 สิ่งที่คาดหวังในอนาคต/ความท้าทายในการดาํเนินการร่วมกัน 

๑. การทําโครงการวิจยัร่วมกนัในระดบั Mega Project เพ่ือตอบสนองนโยบายประเทศ/ระดบัจงัหวดั 

๒. การใช้เคร่ืองมือร่วมกนั เพ่ือประหยดังบประมาณ กรมวิทยาศาสตร์บริการยินดีให้ความร่วมมือในสว่นนี ้

๓. ในระดบัประเทศความร่วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมวิทยาศาสตร์บริการยงัน้อยอยู ่

โดยเฉพาะศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในภูมิภาคยงัไม่ได้ร่วมงานกันในทางปฏิบัติ เช่น การลงพืน้ท่ีใน

โครงการเก่ียวกบัอาหาร/โครงการอ่ืนๆ ในระดบัพืน้ท่ี กรมวิทยาศาสตร์บริการไมม่ีหนว่ยงานในพืน้ท่ีต้องการ

เครือขา่ย และผู้ เช่ียวชาญ อาจใช้ Facility ร่วมกนัในการลงพืน้ท่ี  

๔. การบริหารจัดการด้านเคมี ในระดับประเทศ โดย อย.เป็นเจ้าภาพหลกัในการเป็นคณะกรรมการบริหาร

สารเคมีของประเทศ ซึ่ งกรมวิทยาศาสตร์บริการจัดการด้าน Chemical Safety และ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จดัการด้าน Biosafety 

 

 ทา่นคิดวา่อะไรคือความท้าทายในการสร้างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เป็นที่ รู้จัก หรือโดดเด่น  

๑. ต้องเพ่ิมความเช่ียวชาญของบคุลากรให้มากขึน้ และครบทกุด้าน 

๒. การสร้างเครือขา่ย พนัธมติรทัง้ในและตา่งประเทศ 

๓. การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการทํางานให้มีประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ 

 

 ทา่นมองวา่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นา่จะเป็นที่ รู้จักหรือโดดเด่นในเร่ืองใดและอะไรทาํให้ท่านมองเช่นนัน้ 

การให้การรับรองบคุลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะทางด้านห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์ เน่ืองจากเป็นหนว่ยงานท่ี

มีหน้าท่ีรับผิดชอบหลกัทางด้านนีอ้ยู่แล้ว ต้องมีการรับรองความสามารถบคุลากร อาจรวมถึงการรับรองด้านเคมี/

การป้องกนัอนัตราย/ความปลอดภยัด้านสารเคมีจากสารเคมี เพราะศกัยภาพกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทําได้ ซึ่ง

ปัจจบุนักรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหน่วยงานแรกของประเทศท่ีให้การรับรองบคุลากรห้องปฏิบตัิการทางด้านเคมี 

ตามมาตรฐาน ISO ๑๗๐๒๔ 

 

 อะไรท่ีกรมวิทย์ฯ น่าจะปรับปรุงให้ดขีึน้เพ่ือตอบโจทย์………  

๑. ต้องใช้เครือขา่ยในการทํางาน หากทรัพยากรไมเ่พียงพอ 

๒. ต้องเพ่ิมความเช่ียวชาญเฉพาะด้านมากขึน้ ให้รองรับมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์ 

๓. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีจดุแข็งมาก แตข่าดความเช่ียวชาญบางด้าน 

๔. ต้องเพ่ิมการประชาสมัพนัธ์บทบาทหน้าท่ีให้เป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ 

๕. การประสานงานภายในองค์กรอาจไม่ดีเท่าท่ีควร เพราะมี Function มาก การทํางานยังดูแยกกันอยู ่      

การบริหารจดัการอาจไมส่ามารถสัง่การได้โดยตรงอยา่งชดัเจน ควรมุง่เน้นในจดุนีด้้วย 

๖. ผู้ บริหารควรให้ความสําคัญกับบุคลากรให้มาก โดยต้องสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับมีความเข้าใจ

เจตนารมณ์ของผู้บริหาร มีมุมมองไปในทิศทางเดียวกัน ในระหว่างหน่วยงานให้เรียนรู้ร่วมกัน Share 

ประสบการณ์ความรู้ และข้อมลูร่วมกนัมากกวา่นี ้

 

  

๒ 

 



 

 มีประเด็นไหนท่ีทา่นอยากจะเพิ่มเติม/ฝากถงึกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

๑. โครงสร้างกรมวิทย์ฯ ใหญ่ ยงัขาดการ Harmonize กนั การทํางานร่วมกนักบัศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์มี

ประสทิธิภาพแล้วหรือไมใ่นเร่ืองของการประสานงาน การเข้าถึงข้อมลู เน่ืองจากต้องผา่นหลายช่องทาง ควร

มีศนูย์รวมข้อมลูเพ่ือให้ประชาชนทราบ ควรมีการเช่ือมโยงระบบให้เป็นระบบเดียว เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว 

ตอบสนองการวินิจฉัยโรค การตรวจสอบการปนเปื้อนสารพิษ การประชาสมัพันธ์ข้อมูล เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน 

๒. งานเก่าก็เยอะ งานใหมก็่ต้องทํา คนไมพ่อ อาจต้องปรับลดภาระงานบางอย่างลง ตามความเหมาะสมของ

องค์กร 

๓. อยากมีโครงการร่วมกนัในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น โครงการสร้างรายได้ หรือโครงการพฒันาอาชีพในชุมชน 

ร่วมกัน ผลกัดนัให้เป็นสินค้าส่งออก โดยดวู่าผลิตภณัฑ์แต่ละจังหวดัมีอะไรบ้างท่ีสามารถดําเนินการได้ 

เพราะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าถึงประชาชนได้ดีกว่ากรม

วิทยาศาสตร์บริการ 

 

ผู้สัมภาษณ์ /ผู้บันทกึ : นางสาววราลกัษณ์ เลศิสภุางคกลู 

นางสาวพิมพ์มาดา อณพชัทศัพงศ์ 

สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

๓ 

 



 

สรุปบทสัมภาษณ์ เลขาธิการสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถมัภ์ 

เพื่อประกอบการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒) 

 

ผู้รับการสัมภาษณ์ 

ชื่อ : พญ.มยรุา กสุมุภ์ 

ตาํแหน่ง : เลขาธิการสมาคมแพทย์สตรีแหง่ประเทศไทย ในพระบรม

ราชินปูถมัภ์ 

วันที่ : ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

เวลา : ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 

 

ผู้ดาํเนินการสัมภาษณ์ 

๑. นางสาวอบุลวรรณ ชยัอารยะเลศิ  

๒. นายพนัธวิทย์ นทกลุ   

๓. นางสาวปัทมา อยูส่นิ  

 

ท่านคดิว่าในอดีตที่ผ่านมา งานของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ที่ประสบความสาํเร็จและสร้างชื่อเสียง  

     คือเร่ืองใด 

 งานท่ีสร้างช่ือเสยีงให้แก่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มี ๖ เร่ืองหลกัๆ ได้แก่ 

 ๑. เป็นหนว่ยงานท่ีช่วยในการยืนยนัการวินิจฉยัและการระบาดของโรค ทัง้โรคอบุตัิใหม ่อบุตัิซํา้ 

 ๒. เป็นคลงัความรู้ เช่น ด้านสมนุไพร ด้านเชือ้ดือ้ยา ด้านสายพนัธ์ุเชือ้โรคตา่งๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการอ้างอิง  

 ๓. งานคุ้มครองผู้บริโภค สามารถตรวจวิเคราะห์ผลติภณัฑ์ตา่งๆ เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายสามารถ

ทํางานร่วมกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ ได้เป็นอยา่งดี เช่น สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา กรมควบคมุโรค ใน

การเฝ้าระวงัทัง้ก่อนและหลงัจําหนา่ย 

 ๔. งานวจิยั  

      งานวจิยัในอดีตท่ีผา่นมา เมื่อเทียบกบัทรัพยากรท่ีลงทนุไป ยงัถือวา่ไมม่ีประสทิธิภาพ ยงัไมส่ง่ผลกระทบตอ่

การแก้ปัญหาสขุภาพของประชาชนมากนกั อาจเกิดจากอปุสรรคหลายๆ ด้าน ได้แก ่

- นโยบายยงัไมบ่รูณาการงานวิจยักบัปัญหาของประเทศ  

- ศกัยภาพของคนบคุลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความรู้ ความสามารถ แต่การทํางานร่วมกัน

เป็นทีม หรือปฏิบตัิงานร่วมกบัหนว่ยงานอ่ืนยงัมีน้อย ท่ีผา่นมางานวิจยัท่ีประสบความสาํเร็จก็มีอยูบ้่าง 

เช่น พฒันาวิธีตรวจวิเคราะห์ พฒันาชดุทดสอบ วิจยัสมนุไพรเพ่ือเป็นยา เช่น พญายอ ขมิน้ชนั  แต่ใน

การวิจัยจนเกิดผลิตภณัฑ์แง่ทางการค้า เช่น ชุดทดสอบเห็นว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ยงัไม่

สามารถแขง่ขนักบัภาคเอกชนได้ จึงควรเน้นในเร่ืองของความร่วมมือกบัหนว่ยงานอ่ืน 

- ผู้บริหารต้องสนบัสนนุอยา่งจริงจงั เข้าใจกรมวิทย์ฯ และนกัวิทย์ฯ อย่างถ่องแท้ เข้าถึงองค์ความรู้และ

เทคโนโลยี และสามารถพฒันางานได้ 

 ๕. งานบริการ ยงัเป็นความจําเป็น ในฐานะท่ีเป็นห้องปฏิบตัิการกลางของประเทศ 

 ๖ . งา นพัฒนาระบ บคุณภาพห้ องปฏิบัติ กา ร  เ พ่ือ เ ข้ า สู่มาตรฐาน สากล ในอ ดีต ท่ีผ่ านม า

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ช่วยในการพฒันาและให้การรับรองห้องปฏิบตัิการ เพ่ือยกระดบัภาคเอกชนให้ก้าวเข้าสู่

มาตรฐานสากล เราให้ความสําคญักบัคุณภาพของห้องปฏิบตัิการและเปิดงานด้านนีเ้พ่ือให้ผลการตรวจวิเคราะห์ได้รับ

การยอมรับในระดบัสากล   

 

๑ 



 

ท่านคดิว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในอนาคต ควรเป็นอย่างไร 

 ๑. งานวิจยั : ทํางานในเชิงกว้าง เชิงลกึ และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน โดยบคุลากรท่ีเป็นหวัหน้าทีมวิจยัต้องมี

ความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ต้องทํางานเปิดใจ ร่วมแรงร่วมใจในการทํางาน จึงจะได้งานวิจัยท่ี

ครอบคลมุ และครบวงจร สง่ผลตอ่การแก้ไขปัญหาสขุภาพของประชาชน รวมทัง้งานวิจยัท่ีทําอยู่ในเชิง Basic Research 

ให้ยงัคงต้องดําเนินต่อไปแม้จะยงัไม่ถึงขัน้ตอนการนําไปใช้ประโยชน์ เช่น การ identify เชือ้ สว่นงานวิจยัท่ีเป็นการวิจัย

ประยกุต์ ควรพฒันาให้ดีขึน้ เช่น พฒันาชดุทดสอบตา่งๆ ให้ใช้งานง่าย ปลอดภยัและราคาถกู  

 ๒. งานรับรองห้องปฏิบตัิการ : ต้องทํางานอย่างมืออาชีพมากขึน้ และให้พิจารณาจุดยืนในงานสว่นนี ้หากยงั

เก่ียวข้องกบัสขุภาพของประชาชนก็ยงัต้องเป็นบทบาทของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตอ่ไป 

 ๓. เป็นห้องปฏิบตัิการอ้างอิงของประเทศ : ต้องรักษาสถานภาพความเป็นห้องปฏิบัติการกลางของประเทศ 

สามารถอ้างอิง ทวนสอบกลบัได้ และเป็นอิสระ 

 ๔. งานเฝ้าระวงัความเสี่ยง : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ควรดําเนินการอย่างต่อเน่ืองและทําให้ชัดเจน เช่น 

ประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างไร จะใช้ศกัยภาพของศนูย์วิทย์ทัว่ประเทศอย่างไร บทบาทของนกัวิทยาศาสตร์การแพทย์

ต้องเฝ้าระวงัอย่างไร จะต้องสื่อสารอะไรและอย่างไรให้ประชาชนเข้าใจ และต้องสร้างความตระหนกัโดยไม่ให้ตระหนก 

การประเมินความเสีย่งนอกจากจะดําเนินการกบัความเสี่ยงตามกฎหมายแล้วยงัต้องพิจารณาความเสี่ยงท่ีสง่ผลกระทบ

ตอ่ความรู้สกึของประชาชนด้วย 

 ๕. งานบริการ : ควรทํางานท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชนในภาพใหญ่ทัง้ประเทศ เน้นความร่วมมือกับศูนย์

วิทยาศาสตร์การแพทย์ และการทํางานท่ีตอบสนองประชาชนในพืน้ท่ีท่ีให้บริการ 

 ๖. ควรมหีลกัในการพฒันาตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั คือ เข้าใจ เข้าถึง พฒันาทัง้นี ้

ในการทํางานตา่งๆ ท่ีกลา่วมาข้างต้น ต้องก่อให้เกิดประสทิธิภาพและให้เป็นท่ียอมรับ 

 

ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในปัจจุบัน 

 ๑. บทบาทใดท่ีเห็นวา่หนว่ยงานอ่ืนสามารถทําได้ดี ก็ควรให้หนว่ยงานนัน้ดําเนินการตอ่ไป เช่น การตรวจชนัสตูร

ทางการแพทย์ งานผลติชดุทดสอบ ซึง่ภาคเอกชนมีศกัยภาพดีกวา่ภาครัฐ  

 ๒. หน้าท่ีรับรองคณุภาพห้องปฏิบตัิการ 

      บคุลากรในงานประกนัคณุภาพ ไมม่ีความมัน่ใจในศกัยภาพของตนเอง  

      มาตรฐานในการเป็น Auditor ยงัไมเ่ทา่เทียมกนั 

      ข้อกําหนดท่ีใช้กํากบัต้องตีความให้ง่าย และเข้าใจในทิศทางเดียวกนั 

      แรงจงูใจในทกุระดบั 

- หนว่ยงาน จะมีการออกนอกระบบหรือไม ่

- บคุลากร ยงัไมเ่ป็นมืออาชีพเทา่ท่ีควร 

- ขาดแคลน Auditor เพราะคา่ตอบแทนน้อย การอบรมไมเ่พียงพอ 

 ๓. การนําความรู้และวิชาการท่ีมีออกมาสื่อสารให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ยงัมีน้อย ส่วนใหญ่เป็นการ

ประชาสมัพนัธ์มากกวา่ 

 ๔. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีทรัพยากรเยอะได้แก่สถานท่ี บคุลากร เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ ท่ียงัไมไ่ด้ใช้อยา่ง

คุ้มคา่ ควรบริหารจดัการให้เกิดการใช้ประโยชน์อยา่งมีประสทิธิภาพ     

๒ 



 

สรุปการสัมภาษณ์ สาํนักงานสาธารณสุข จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

เพื่อประกอบการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๒) 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : ภก. จาตรัุตน์ วฒุิวรศิริ 

ตาํแหน่ง : หวัหน้ากลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 

                 เภสชักรเช่ียวชาญด้านเภสชัสาธารณสขุ 

หน่วยงาน : สาํนกังานสาธารณสขุ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

 

ผู้ดาํเนินการสัมภาษณ์ 

๑.นายยทุธนา บางมว่ง 

   สาํนกัรังสแีละเคร่ืองมือแพทย์ 

๒.นางสาวโลมไสล วงศ์จนัตา 

   ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๓  

   นครสวรรค์ 

 

คาํถาม  

๑. ท่ีผา่นมางานหลกัๆ ท่ีร่วมงานกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีเร่ืองอะไรบ้าง  

ตอบ ประสานแผนการเก็บตวัอย่าง การตรวจวิเคราะห์ตวัอย่างท่ีเป็นปัญหาทางคดี และตรวจวิเคราะห์ตวัอย่างท่ี

สงสยัวา่จะมีสารเจือปนทัง้ท่ีเป็นตวัอยา่งยาหรืออาหาร  

๒. จากงานท่ีเลา่มางานไหนท่ีประสบความสําเร็จ หรือได้ผลลพัธ์ท่ีดี และอะไรคือปัจจยัแห่งความสําเร็จของการทํางาน

ร่วมกนั  

ตอบ การตรวจวิเคราะห์ตวัอย่างท่ีเป็นปัญหาทางคดีจะได้รับการอํานวยความสะดวกจากกรมวิทย์เป็นอย่างดี แต่

จํานวนตวัอยา่งตอ่ปีมีน้อยมาก  

๓. แล้วมีงานไหนท่ีไมไ่ด้ผลลพัธ์ตามท่ีคาดหวงั อะไรคือความท้าทายท่ีทําให้ไปไมถ่ึงภาพนัน้  

ตอบ ตรวจวิเคราะห์ตวัอย่างท่ีสงสยัว่าจะมีสารเจือปนทัง้ท่ีเป็นตวัอย่างยาหรืออาหาร กรมวิทย์จะไม่อํานวยความ

สะดวก และไมม่ี Service mind ยกตวัอยา่งเช่น  

๑) จนท.เดินทางจากตา่งจงัหวดัเพ่ือไปสง่ตวัอยา่งท่ี One Stop ของกรมวิทย์ แตไ่ด้รับการปฏิเสธตวัอยา่งบอกให้

เอาตวัอยา่งกลบัไปก่อน เพราะไมรู้่วา่จะสง่ไปตอ่ท่ีสาํนกัไหน เน่ืองจากตวัอยา่งเป็นอาหารแตข่อตรวจหายาแก้ปวด  

๒) หากหนงัสอืนําสง่ตวัอยา่งจาก สสจ. ระบวุ่า เรียนอธิบดี หน่วย One Stop ก็จะไม่รับตวัอย่างเช่นกนั จะแจ้ง

ให้ สสจ.กลบัไปทําหนงัสือนําสง่มาใหม่ ให้ระบ ุเรียน ผอ. สํานกัฯ ต่างๆ ท่ีตรวจวิเคราะห์ผลิตภณัฑ์ชนิดนัน้ๆ ซึ่ง สสจ.

บางครัง้ก็ไม่รู้ว่ากรมวิทย์มีสํานกัอะไรตรวจอะไร การปฏิเสธแบบนีไ้ม่ประทบัใจมากๆ ทําให้ไม่เป็นไปตามความคาดหวงั 

กรมวิทย์ควรอบรมเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ ท่ี One Stop ให้มีความรู้ความเข้าใจการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและมี

จิตใจท่ีบริการมากกวา่นี ้ 

๔. ขออนญุาตชวนทา่นคิดไปถึงภาพอนาคตทา่นมองวา่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นา่จะเป็นท่ีรู้จกัหรือโดดเดน่ 

ในเร่ืองใด อะไรทําให้มองเช่นนัน้  

ตอบ เป็นศูนย์กลางคลงัวิชาการให้กับภูมิภาค (จังหวัด) เช่น การคืนข้อมูลรายงานสรุปผลการตรวจวิเคราะห์

ผลติภณัฑ์สขุภาพให้ทางจงัหวดัได้รับทราบบ้าง เพ่ือเป็นข้อมลูในการวางแผนงานของจงัหวดั  

  

๑ 



 

๕. แล้วการทํางานร่วมกนักบักรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในอนาคตนา่จะเป็นอยา่งไร ท่ีสามารถสร้างผลลพัธ์ได้ 

ตามท่ีคาดหวงั  

ตอบ เมื่อก่อนนีค้นกรมวิทย์มีความใกล้ชิดกับจงัหวดัมาก แต่หลงัๆ มาน่ีไม่มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกันเลย ไม่มีการ

ประชมุวางแผนงานร่วมกนัเหมือนก่อน ทําให้การประสานงานการขอความร่วมมือกนัดหู่างเหินไป เวลาติดขดัอะไรก็

จะเข้าใจกันได้ยาก เห็นว่ากรมวิทย์ต้องสร้างความสมัพนัธ์กับจงัหวดัให้มากขึน้ ซึ่งการมาทํางานร่วมกันจะเกิด

ความสมัพนัธ์ท่ีดีในการทํางานร่วมกนั  

๖. กรมวิทย์ฯ ต้องพฒันาด้านใดบ้างในการท่ีจะไปข้างหน้า  

ตอบ ก็คงเป็นเร่ืองของการให้บริการ และอ่ืนๆ ตามท่ีได้กลา่วไปแล้ว  

๗. อะไรคือความท้าทายในการสร้างกรมวิทย์ฯ ให้เป็นท่ีรู้จกั หรือโดดเดน่  

ตอบ กรมวิทย์ มีศูนย์วิทย์ อยู่ตามภูมิภาคนีก็้เป็นเร่ืองดี แต่คงไมไ่ด้จะมีศูนย์วิทย์ทุกจังหวดั ถ้าเป็นไปได้กรมวิทย์ 

รวมถึงศูนย์วิทย์ จะเป็นพ่ีเลีย้งให้กับห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลประจําจังหวัด มาให้การพฒันา หรือรับรอง

ห้องปฏิบตัิการของโรงพยาบาล เพ่ือให้โรงพยาบาลสามารถตรวจวิเคราะห์และออกใบรับรองผลได้ ผมไม่แน่ใจนะว่า

จะทําได้หรือไม่ หรือโรงพยาบาลจะติดขดัอะไรหรือไม่ หรือไม่ก็แล็ปของมหาวิทยาลยั พอจะพฒันาให้เป็นหน่วย

ให้บริการตรวจวิเคราะห์ได้หรือไม ่เป็นเครือขา่ยของกรมวิทย์  

๘. มีประเด็นไหนท่ีทา่นอยากจะเพ่ิมเติมแล้วทางเรายงัไมไ่ด้ถาม  

ตอบ อยากให้กรมวิทย์ทํางานวิจยัท่ีสนบัสนนุ OTOP ของแตล่ะจงัหวดั ไมรู้่วา่จะตรงกบัภารกิจของกรมวิทย์หรือเปลา่

นะ แตเ่ร่ืองนีไ้มม่ีหนว่ยงานใดสนบัสนนุจริงๆ  

๙. มีประเด็นไหนท่ีทา่นอยากจะฝากไหม  

ตอบ กรมวิทย์หา่งเหินจากจงัหวดัไปนาน อยากให้มีความเป็นพ่ีน้องกนั  

-จบการสมัภาษณ์-  

๒ 



 

รวบรวมประเด็นการสัมภาษณ์จากสาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัชลบุรี 

 

ผู้รับการสัมภาษณ์  

ชื่อ : นายแพทย์วิชยั ธนาโสภณ 

ตาํแหน่ง : นายแพทย์เช่ียวชาญด้านเวชกรรมป้องกนั 

ชื่อ : นางรตกิร ประเสริฐไทยเจริญ 

ตาํแหน่ง : หวัหน้ากลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 

วันที่ : ๑๕ มิถนุายน ๒๕๕๘ 

ผู้ดาํเนินการสัมภาษณ์ 

๑. นางสาวนิตยา  เพียรทรัพย์ 

๒. นางสาวเสาวนีย์  มณีภาค 

๓. นางสาววีรวรรณ  ลอยมา 

๔. นางสาวอมรรัตน์  เกษร 

 

บทบาทในอดตี – ปัจจุบัน 

๑. เป็นความร่วมมือในผลติภณัฑ์สขุภาพ 

๒. ความรวดเร็วในการตรวจไข้หวดั ๒๐๐๙ 

๓. จดัห้องปฏิบตัิการตรวจวิเคราะห์ในตลาดค้าสง่ จงัหวดัชลบรีุ 

 

ในเร่ืองของปัจจัยความสาํเร็จ 

๑. เร่ืองของตลาดค้าสง่ เจ้าของตลาดและคณะกรรมการตลาดให้ความร่วมมือ 

๒. ความคุ้นเคยระหวา่งเจ้าหน้าท่ี รวมถงึการตดิตอ่ประสานงานอยา่งไมเ่ป็นทางการ 

 

ในเร่ืองที่ทาํให้ไม่ประสบความสาํเร็จ 

๑. การสนบัสนนุการตรวจวเิคราะห์ในเร่ืองผลติภณัฑ์สขุภาพ เพ่ือประกอบการดําเนินการทางคดี เช่น การเรียก

เก็บเงินคา่บริการตรวจวิเคราะห์แพง 

๒. กรณีการตรวจ Novirus ท่ีผา่นมีการให้ข้อมลูลา่ช้าตรวจสอบไมไ่ด้ ทําให้เสยีโอกาสในการเก็บตวัอยา่งใน

บางเร่ือง 

๓. ราคาคา่ตรวจวิเคราะห์มีราคาแพงสง่ผลกระทบตอ่หนว่ยงานภาครัฐท่ีมีงบประมาณน้อย 

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะพัฒนาในทางที่ดขีึน้ (GAB) 

๑. ทบทวนเร่ืองราคาสามารถคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ิมมากขึน้ (สิง่ท่ีต้องทบทวนเป็นสิง่แรก) 

 

สิ่งที่เราต้องพัฒนาไปข้างหน้า 

๑. ผกูขาดในเร่ืองของการตรวจวเิคราะห์คณุภาพทางห้อง LAB 

๒. เพ่ิมบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ิมเครือขา่ยเพ่ิมเติมในการตรวจวิเคราะห์ 

 

ประเด็นที่อยากให้กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์เป็นที่ รู้จัก (ความท้าทายในอนาคต) 

๑. การตรวจวเิคราะห์ตา่งๆ ในห้องปฏิบตัิการ 

 

  

๑ 



 

สิ่งที่ควรปรับปรุง 

๑. พฒันาชดุทดสอบให้มคีวามหลากหลายมากขึน้ 

๒. ทําวิจยัร่วมกบัหนว่ยงานในพืน้ท่ี โดยนําข้อมลูท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ีมีอยูม่าเป็นข้อมลู 

๓. เป็นคณะกรรมการร่วมในการจดัซือ้จดัจ้างห้อง LAB ในโรงพยาบาล 

๔. ลดราคาคา่ตรวจวิเคราะห์ (เน้นมาก) 

๕. การออกบิลเรียกเก็บเงินทนัทีหลงัจากการรับตวัอยา่ง ซึง่ไมส่อดคล้องกบัการจดัซือ้จดัจ้าง 

 

สิ่งที่ฝากพิจารณา 

๑. ในเร่ืองของรถ Mobile นา่จะเป็นภารกิจหลกัของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

๒ 



 

สรุปบทสัมภาษณ์ท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

เพื่อประกอบการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๔ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๒) 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายแพทย์ อภิชยั มงคล 

ตาํแหน่ง : อธิบด ี

หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

วันที่สัมภาษณ์ ๘ มิถนุายน ๒๕๕๘ 

เวลา 

ผู้ดาํเนินการสัมภาษณ์ 

๑.นางสาวสรีุย์ จลุพฒุิพงศ์ 

   เจ้าหน้าท่ีจากบริษัท APM 

๒.นางสาววรางคณา ออ่นทรวง 

   ผู้ อํานวยการกองแผนงานและวิชาการ 

  

  

กองแผนงานและวิชาการได้ดําเนินการเพ่ือทบทวนแผนยทุธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปีพ.ศ.๒๕๕๙–

๒๕๖๒) ด้วยกระบวนการคิดเชิงกลยทุธ์หลากมิติ (Systemic Approach) ซึ่งส่วนหนึ่งของกระบวนการรวบรวมข้อมูล

ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ก า ร สัม ภา ษ ณ์ ผู้ บ ริ ห า ร ข อ ง อ ง ค์ ก ร  โด ย ไ ด้ สัม ภา ษ ณ์ อ ธิ บ ดี ก ร ม วิ ท ย า ศ า สต ร์ ก า ร แ พ ท ย์                     

นายแพทย์อภิชยั มงคล เมื่อวนัท่ี ๘ มิถนุายน ๒๕๕๘ มีรายละเอียดดงันี ้ 

 

ถาม: ภาพลกัษณ์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อนท่ีทา่นมาดํารงตําแหนง่อธิบดีเป็นอยา่งไร  

กรมฯ มีผลงานเด่น การตรวจวินิจฉยัไข้หวดันก ไข้หวดัใหญ่ ได้รวดเร็ว เป็นท่ียอมรับ นอกจากนัน้มีสถาบนัวิจยัสมนุไพร 

เป็นท่ีแหลง่ความรู้สาํคญัท่ีทําให้มีการพฒันาสมนุไพรไทยอยา่งก้าวกระโดด รวมทัง้มีบทบาทในการพฒันาห้องปฏิบตัิการ

ระดบัจงัหวดัและระดบัโรงพยาบาลชุมชนอย่างมาก และมีบทบาทในการเป็น Reference Lab ยืนยนัการวินิจฉยัโรคว่า

ถกูต้องหรือไม ่ 

 

ถาม: สิง่ใดท่ีเสีย่งตอ่การเสยีภาวะผู้ นําของกรม ฯ  

ขณะปัจจบุนันี ้บทบาทในการสนบัสนนุห้องปฏิบตัิการตา่งๆ ลดลง ซึง่ต้องแก้ไขโดยการสร้างมาตรฐานห้องปฏิบตัิการทาง

การแพทย์และรังสวีินิจฉยั ซึ่งเป็น ”มาตรฐานกระทรวงสาธารณสขุ” เพ่ือให้กรมมีบทบาทในการสนบัสนนุห้องปฏิบตัิการ

ตอ่ไป นอกจากนีม้ีสถาบนัวิจยัสมนุไพรซึง่มีผลกระทบจากการโอนย้ายของบคุลากร ซึง่ต้องรือ้ฟืน้ความสาํคญัและบทบาท

กลบัคืนมา ภายใต้นโยบายรัฐบาลท่ีให้ความสาํคญัเร่ืองสมนุไพร  

 

ถาม: ผลงานท่ีทา่นเห็นวา่กรมฯ ยงัคงมีความสามารถ/เป็นผู้ นําคืออะไร  

ความสามารถในการตรวจวินิจฉยัโรครุนแรง เช่น ไข้หวดันก ซึ่งได้ขยายความสามารถมากขึน้ถึงกลุม่โรครุนแรงระดบั ๔ 

เช่น Ebola, MERS–CoV เป็นต้น รวมทัง้บทบาทการเป็น Lead Country ในสว่นของ National Laboratory System 

(NLS) ซึง่มีเพียงสามประเทศคือ สหรัฐอเมริกา ประเทศอฟัริกาใต้ และประเทศไทย  

 

  

๑ 



 

ถาม: ผลงานท่ีทา่นเห็นวา่เป็นจดุเดน่หรือข้อดีของกรมฯ  

อนัดบัแรก กรมมีบุคลากรมีความรู้ระดบัสงูจํานวนมาก ข้อท่ีสองมีเคร่ืองมือค่อนข้างพร้อมสําหรับการทํางานและวิจัย 

นอกจากนัน้ยงัได้รับสนบัสนนุเคร่ืองมือจากองค์กรต่างๆ ท่ีเป็นพนัธมิตร รวมทัง้ในแต่ละปีมีงบประมาณและมีรายได้จาก

เงินบํารุงท่ีเพียงพอ ถือวา่มีสถานะทางการเงินท่ีมัน่คงสาํหรับการดําเนินงาน 

  

ถาม: สิง่ท่ีทา่นเห็นวา่เป็นอปุสรรคท่ีมีผลตอ่ความสาํเร็จของกรมฯ  

ท่ีผ่านมา ผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทํางานไม่ต่อเน่ือง งานท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทํา เป็นงานท่ีลึกซึง้ ทํา

ความเข้าใจได้ยาก ทําในสิ่งท่ีคนนอกไม่เข้าใจ การทํางานของบคุลากรกรมฯ ใช้วิชาเป็นหลกั มีความสมัพนัธ์หรือความ

เข้าใจลกูค้า (ผู้ รับบริการ) น้อย ยงัขาดการประชาสมัพนัธ์ หรือทําความเข้าใจให้ประชาชนทราบ เช่น กรณีสารฟอสฟิน ใน

ข้าว กรณีนํา้มนัร่ัวท่ีอ่าวพร้าว ซึ่งกรมฯ ต้องมีการแถลงข่าวหรือ Response to Public questions เป็นระยะ รวมทัง้

ประสบการณ์ของผมในการท่ีเป็นอธิบดีและรองปลดักระทรวงสาธารณสขุมาก่อน จึงมองเห็นภาพวา่ลกูค้า (ผู้ รับบริการ/

ประชาชน) ต้องการอะไรจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

 

ถาม: ความต้องการและความคาดหวงัของทา่นตอ่กรมฯ ในระยะ ๔ ปี ข้างหน้า  

ประเด็นแรก ทํา Frontier technology ทําให้ประชาชนเข้าถึงได้ ให้มีความรวดเร็ว แมน่ยํา แม้วา่จะมีราคาแพงในตอนแรก

แต่จะถกูลงในตอนหลงั เช่น การตรวจโรคมะเร็ง การตรวจ biomarker หรือ personalized medicine เน่ืองจากประเทศ

ไทยมีขนาดกลาง จํานวนประชากรเพียงพอกบัการลงทนุ ซึ่งต้องมีการ Training และสนบัสนนุเคร่ืองมือให้กบัการพฒันา

สว่นนี ้แตย่งัคงต้องให้บริการ old technology เพ่ือควบคมุราคาคา่ตรวจของภาคเอกชน 

ประเด็นท่ีสอง ห้องปฏิบตัิการควรต้องได้รับรองมาตรฐานครบ ๑๐๐ % โดยเร่ิมจากมาตรฐานกระทรวงสาธารณสขุ และ

ยกระดบัเป็น ISO ๑๕๗๘๙ และประเทศไทยควรมีบทบาทเป็นแกนนําหรือขยายมาตรฐานสาธารณสขุไปสูก่ลุม่ประเทศ

อินโดจีนและประเทศอ่ืนๆ รอบประเทศไทย  

ประเด็นท่ีสาม กรมฯ ควรเป็นผู้ นําในการตรวจวิเคราะห์ แต่ focus เฉพาะบางอย่างท่ีมีผลกระทบสงู เช่น ต้องพฒันา

ความสามารถในด้านยาฆ่าแมลงในผกั ผลไม้ เพ่ือสง่เสริมการสง่ออก เน่ืองจากมลูค่าการสง่ออกของประเทศไทยลดลง

จากระดบัหมื่นล้านเหลอืเพียงหลกัพนัล้าน 

ประเด็นท่ีสี ่งาน Reference Lab ทําได้ดีหลายด้านแม้ว่าจะเป็นงานท่ีสื่อให้ประชาชนทราบได้ยาก แต่ต้องดําเนินต่อได้

ภายใต้ภารกิจกรม โดยรักษาสภาพให้การเป็น Reference Lab และพยายามทําเร่ืองท่ียากขึน้ เช่น stem cell มีความ

พยายามและเป้าหมายท่ีจะขยายไปทําในด้านการรักษาโรคอ่ืนๆ เช่น โรคตา นอกเหนือจากท่ีมีการใช้กนัในโรคทางโลหิต

วิทยา  

ประเด็นสดุท้าย ต้องพฒันาวิธีทดสอบ/ชดุทดสอบท่ีเป็น Rapid test โดยเฉพาะด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสมนุไพร เพ่ือให้

องค์ความรู้และเทคโนโลยี ถกูยอ่ยให้เป็นเคร่ืองมือท่ีง่ายสาํหรับการเข้าถึงสาํหรับประชาชน  

 

  

๒ 



 

ถาม: อะไรเป็นความท้าทายท่ีจะทําให้ความคาดหวงัของทา่นเป็นไปได้ยาก  

ระบบบริหารจัดการยงัทําไม่เต็มท่ี ต้อง Integrated ทกุระบบให้เป็นทิศทางเดียวกนั ถ้าทําได้การขบัเคลื่อนทิศทางการ

ทํางาน จะทําได้เร็วขึน้ ผา่นระบบบริหารจดัการ/ระบบบริหารความเสีย่ง และเคร่ืองมือตา่งๆ ในการบริหารจดัการ เช่น ISO 

๙๐๐๑  

ข้อท่ีสอง คนเก่งในกรมฯ มีมาก แตย่งัทําประโยชน์ได้ไมเ่ต็มท่ี ต้องมีระบบหรือการบริหารจดัการไปสนบัสนนุ อีกทัง้ความ

เก่งยงัเป็นลกัษณะ “เก่งเชิงลกึ” ซึง่ผู้บริหารไมส่ามารถมี awareness ได้ทกุสว่น การมีระบบท่ีดีจะช่วยสง่เสริมให้ทํางานให้

บคุลากรทํางานได้กว้างขึน้  

 

ถาม: สิง่ท่ีทา่นต้องการฝากถึงบคุลากรของกรม ฯ  

มีสองข้อ ข้อแรก ความพงึพอใจของผู้ รับบริการ เป็นเป้าหมายสงูสดุ ควร alignment ระหวา่งความต้องการของผู้ รับบริการ

กบัสิง่ท่ีกรมมีอยู ่อีกทัง้ลกัษณะของงานของกรมฯ เป็นงานท่ีใช้วิชาการเป็นหลกั ให้ความสําคญักบัผู้ รับบริการน้อย งานท่ี

ทําเป็นสิง่ท่ีเข้าใจได้ยาก ควรต้องให้ความสาํคญักบัผู้บริการเป็นเร่ืองสาํคญั  

            ข้อท่ีสอง ต้องทํา Public Education ผ่านการสกัดความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ประชาชนเข้าใจเข้าถึงองค์

ความรู้และเกิดประโยชน์กบัประชาชน 

๓ 



 

สรุปประเด็นสัมภาษณ์จากสาํนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

 

ผู้รับการสัมภาษณ์     ผู้ดาํเนินการสัมภาษณ์ 

ชื่อ : นายวีระชยั ชมสาคร     ๑. ชื่อ : นายปญุญภคั ถายา 

ตาํแหน่ง :รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  ตาํแหน่ง : นกัวิเคราะห์      

วันที่ : วนัจนัทร์ท่ี ๑๕ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๕๘                                 นโยบายและแผนปฏิบตัิการ 

เวลา : ๑๓.๔๕ น.  – ๑๔.๔๐ น.    ๒. ชื่อ : นางสาวชิสา นนัทกิจ 

 ตาํแหน่ง : นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตัิการ 

 

ประเด็น มุมมองผู้ให้สัมภาษณ์ 

บทบาทในปัจจุบันของ

สาํนักงานคณะกรรมการ 

คุ้มครองผู้บริโภค 

 

๑. สํานักงานคณะกรรมการคุ้ มครองผู้บริโภค (สคบ.) ทําหน้าท่ีให้ความคุ้มครองแก่

ผู้บริโภค โดยการรับเร่ืองราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภคท่ี

ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการถูกเอารัดเอาเปรียบของผู้ประกอบธุรกิจในด้านการ

โฆษณา ด้านฉลาก ด้านสญัญา ด้านการขายตรงและตลาดแบบตรง รวมทัง้ด้าน

สินค้าท่ีอาจเป็นอันตรายต่อผู้ บริโภค ตลอดจนการฟ้องคดีแทนผู้ บริโภค และการ

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศและต่างประเทศใน

การป้องกนัและปราบปรามผู้กระทําการละเมิดสทิธิของผู้บริโภค 

๒. ในแต่ละปี สคบ. ได้ดําเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภคท่ีถูกละเมิดสิทธิ 

นบัเป็นมลูค่าหลายพนัล้านบาท โดยเร่ืองท่ีได้รับการร้องเรียนมากท่ีสดุ ๓ อนัดบัแรก 

ได้แก่ อสงัหาริมทรัพย์ ยานยนต์ และ สถานบริการ (เสริมความงาม/สินค้าความงาม/

อาหารเสริม) ซึง่ในบางเร่ืองต้องดําเนินการเป็นระยะเวลานานมากกวา่ ๒๐ ปี  

๓. สคบ. เป็นหนว่ยงานขนาดเลก็ท่ีก่อตัง้มาเมื่อประมาณ ๓๖ ปีท่ีแล้ว และเป็นท่ีรู้จกัของ

ประชาชน ซึง่ปัจจยัแหง่ความสาํเร็จประกอบด้วยหลายสว่น ดงันี ้

- การวาง Positioning ของ สคบ. วา่ตวัเองมีบทบาทในด้านใดอยา่งชดัเจน 

- งานของ สคบ. เป็นงานท่ีส่งผลถึงประชาชนโดยตรง และมีการประชาสมัพนัธ์

อยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้มีระบบสือ่สารท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

- บคุลากรของ สคบ. มีความเสียสละ และมีความอดทน เน่ืองจากงานของ สคบ. 

เป็นงานท่ีมีความกดดนัสงู ต้องทําหน้าท่ีไกลเ่กลี่ย ฟ้องร้องให้ประชาชน และมี

ปริมาณงานท่ีมากกวา่จํานวนเจ้าหน้าท่ี  

มุมมองตัง้แต่อดตีจนถงึ

ปัจจุบันที่เกี่ยวกบั  กรม

วิทยาศาสตร์ การแพทย์ 

 

๑. ภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ สคบ. มีเป้าหมายเพ่ือคุ้มครองประชาชน

เหมือนกนั แตม่ีการทํางานร่วมกนัในเชิงลกึคอ่นข้างน้อย เน่ืองจากเวลามีผู้มา

ร้องเรียนในตวัผลติภณัฑ์ตา่งๆ เช่น อาหาร ยา อาหารเสริม ฯลฯ สคบ. ต้องสง่ตวัอยา่ง

ให้สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นผู้ตรวจสอบ จงึอาจจะไมไ่ด้

ประสานกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยตรง ประกอบกบัการตรวจวเิคราะห์ทาง

ห้องปฏิบตัิการ สคบ. ใช้การจดัจ้างห้องปฏิบตักิารเอกชน ซึง่เป็นห้องปฏิบตัิการขนาด

๑ 



 

ประเด็น มุมมองผู้ให้สัมภาษณ์ 

เลก็ ทําให้มีข้อจํากดัในการตรวจวิเคราะห์ผลติภณัฑ์บางประเภท  

๒. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีห้องปฏิบตัิการท่ีทนัสมยั มีบคุลากรท่ีมีความรู้

ความสามารถเฉพาะด้านจํานวนมาก แตบ่ทบาทหน้าท่ีมีความใกล้เคียงกบักรม

วิทยาศาสตร์บริการ ซึง่หากขาดการประชาสมัพนัธ์ท่ีชดัเจนอาจทําให้ประชาชนเกิด

ความสบัสนได้  

ความคาดหวังและสิ่งที่

อยากให้เกดิขึน้ในอนาคต 

 

๑. อยากให้มีความร่วมมือระหวา่ง สคบ. กบั กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ในประเด็นเก่ียวกบัการตรวจวิเคราะห์สนิค้าประเภทวตัถอุอกฤทธ์ิทางจิตประสาท, 

เคร่ืองสาํอาง, ยาและสมนุไพร, รังสแีละเคร่ืองมือแพทย์ โดยตรงมากยิง่ขึน้ 

๒. การปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยท่ีต้องดําเนินงานใน

ตา่งประเทศ (เช่น การประชมุ/การทําข้อตกลง/การประชาสมัพนัธ์/ฯลฯ) หนว่ยงานท่ี

เก่ียวข้องของไทย ควรมีการทํางานร่วมกนัให้มากขึน้  

๓. มีความคาดหวงัวา่ในอนาคตกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะปฏิบตัิภารกิจเชิงรุกให้

มากขึน้ เช่น หากกรมมีข้อมลูท่ีค้นพบจากการศกึษาหรือวจิยัควรสง่ผลหรือรายงานให้

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ เพ่ือท่ีหนว่ยงานดงักลา่วจะได้นําไปเป็นข้อมลูอ้างอิง ใน

การวางแผนป้องกนัและคุ้มครองประชาชนได้ทนัเวลา 

๔. อยากให้มีการบรูณาการงานและงบประมาณในงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกนั 

โดยอยากให้กรมวิทย์ฯ เป็นหนว่ยงานหลกัในการเสนอขอตัง้งบประมาณเพ่ือการตรวจ

วิเคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการเพ่ือช่วยเหลอืหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และสามารถสง่ข้อมลู

ผลการตรวจวิเคราะห์ให้ สคบ. ได้โดยตรง เพ่ือให้การดาํเนินงานคุ้มครองประชาชนมี

ความรวดเร็ว มแีหลง่อ้างอิงท่ีนา่เช่ือถือ และมีประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้  

ความท้าทาย/ ปัญหาและ

อุปสรรคที่จะก้าวไปถงึ 

 

 

๑. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ควรหาเนือ้งานท่ีมคีวามโดดเดน่ และมคีวามแตกตา่งกบั

หนว่ยงานอ่ืนท่ีมีช่ือและลกัษณะภารกิจท่ีใกล้เคยีงกนั และทําการเผยแพร่

ประชาสมัพนัธ์ให้สาธารณะรับรู้มากขึน้  

๒. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ควรมเีคร่ืองมือทางด้านการตรวจวิเคราะห์ทาง

ห้องปฏิบตัิการเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคท่ีทนัสมยัเป็นปัจจบุนั มกีารรายงานผลการตรวจ

วิเคราะห์ท่ีรวดเร็ว สามารถตอบสนองปัญหาเก่ียวกบัการคุ้มครองผู้บริโภคได้ทนัเวลา 

ปัจจัยแห่งความสาํเร็จ 

 

๑. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ควรมกีารประชาสมัพนัธ์บทบาทหน้าท่ีของตนเอง และ

ข้อมลูเก่ียวกบัการแจ้งเตือนภยัตอ่ประชาชนให้มากขึน้ และต้องมคีวามรวดเร็วเป็น

ปัจจบุนัมากขึน้ โดยมข้ีอเสนอแนะบางประการ ดงันี ้

- ควรทํางานเชิงรุกให้มากขึน้ โดยไมต้่องรอให้หนว่ยงานอ่ืน เช่น อย. หรือ สคบ. สง่

ตวัอยา่งมาตรวจ แตก่รมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องเป็นคนออกไปตรวจเอง โดย

อาจจะขอความร่วมมือจาก สคบ. ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีตาม

กฎหมายในการขอตรวจผลติภณัฑ์ตา่งๆ ออกไปดําเนินการร่วมกนัได้  

- ควรขอความร่วมมือจากหนว่ยงานอ่ืนๆ ท่ีใช้ข้อมลูจากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๒ 



 

ประเด็น มุมมองผู้ให้สัมภาษณ์ 

ไปประชาสมัพนัธ์ให้อ้างอิงแหลง่ท่ีมาของข้อมลูด้วย 

- ควรออกข่าวประชาสมัพนัธ์ผลงานของกรมฯ ทางสื่อสารมวลชนบ่อยๆ เพ่ือให้

ประชาชนรู้จกับทบาทของกรมฯ มากยิง่ขึน้ 

ข้อเสนอแนะ/โอกาส 

 

ควรมีการทํา MOU ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระหวา่ง ๒ กรม โดย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะได้รับประโยชน์จากการท่ี สคบ. จะดําเนินการประชาสมัพนัธ์

และอ้างอิงผลการตรวจวเิคราะห์ผลติภณัฑ์ท่ีเป็นอนัตรายตอ่ประชาชนให้มากขึน้ ซึง่จะ

สามารถทําประชาชนมคีวามเช่ือมัน่มากขึน้ นอกจากนี ้สคบ. จะสามารถรับทราบข้อมลู

การตรวจวเิคราะห์ผลติภณัฑ์ท่ีเป็นอนัตรายตอ่ประชาชนได้เร็วขึน้ อนัจะนําไปสูก่าร

วางแผนแจ้งเตือนภยั และคุ้มครองประชาชนได้ทนัเวลา 

 

๓ 
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 ประเด็นสำคัญ/ข้อคิดเห็น 

คุณวัชระ กรรณิการ์ 

 

- เน้นที่กรอบ “ทำแผนยุทธศาสตร์อาเซียน” ดูนโยบาย,ดูภารกิจ รวบรวมการกระจาย    
ของข ้อม ูล “ควรม ีกรอบ,ม ีร ่ม” ตอบสนองผ ู ้บร ิหาร ตอบสนองประชาชน                            
มีร่มใหญ่อาเซียนแล้วขยับไปสู ่ระดับเอเชีย อยากให้กำหนดความชัดเจนในระดับ
อาเซียน 
- ถาม “เป้าหมาย” กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในอีก ๔ ปีข้างหน้า กรมฯ จะเป็นอะไร 
มองปัญหา มองข้อเท็จจริง 
- พูดถึงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของดีมีหลายอย่างแต่ไม่มีใครเห็น เสียดายผลงาน
เยอะแต่ไม่ถูกเอามาบอกกล่าว 
- ฝากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อยากให้พัฒนา “เวชภัณฑ์” (อยากให้ไทยเป็น
ประเทศท่ีสร้างเศรษฐกิจจากเวชภัณฑ์) 

คุณอติชาต  วงศ์วุฒิวัฒน์ 
 

- การเปรียบเทียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในภาพรวมกับประเทศอื่นๆในภูมิภาค
อาเซียน มีตัวเลขชัดๆว่าเราอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่,วัดกับใคร  
- การเพ่ิมคุณภาพผลิตภัณฑ์จากผลของการตรวจ ลดขั้นตอนการตรวจ ลดค่าใช้จ่าย 
-  การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกรมวิทยาสาสตร์การแพทย์ การสื่อสารมาตรฐาน 
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สู ่ประชาชน “ยุทธศาสตร์การสื่อสารขององค์กร”  
การโปรโมทหน่วยงานสู่ภาคประชาชน 

คุณ อติชาติ สรุป 

- “วิชั่น เก่งสุด ดีสุด” วัดอย่างไร วัดตรงไหน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อยากอยู่
ตรงไหน ที่เท่าไหร่ทั้งในระดับอาเซียนและในระดับเอเชีย  
- กระบวนการทำงาน มีความเร็วขึ้น ตอบโจทย์มากข้ึน ตั้งเป้าในการตอบโจทย์
ประชาชน 
- ขาดการสื่อสาร ความน่าเชื่อถือ มาตรฐาน ทั้งในและนอกองค์กร 
- เป้าหมาย ๔ ปี มีโอกาส เป็นศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ของภูมิภาค
อาเซียนและก้าวสู่ในระดับเอเชีย เป็น Training Center 
- มีการดูแผนย่อยรายปี ดูต่างชาติ แล้วดูว่าเราอยู่ตรงไหน 
“คาดหวังว่า จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการประชุม RT๒ (๒๕ ก.ค. ๒๕๕๙)” 
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 ประเด็นสำคัญ/ข้อคิดเห็น 

สัตวแพทย์หญิง         
ดร.ฉันทนี บูรณะไทย 

- “การคิดหัวข้อวิจัยไม่เข้ากันกับภาคธุรกิจ” ข้อมูลในการตรวจมีความรวดเร็วมากขึ้น 
- Diagnosis เป็นเรื่องจำเป็นสนับสนุนงาน Surveillance ของกระทรวง ขั้นตอนการ
ทำ Lab “ต้องมีการพัฒนาฐานข้อมูล” ให้รวดเร็วทันสมัย 
- Food Safety กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ฯตรวจล่าช้า ทำให้ “ผู้ประกอบการหาที่
ตรวจทางอ่ืน”  
- ในระดับเอเชีย เราสามารถแข่งขันกับเขาได้จริงหรือเปล่า 
- เรื่องชุดทดสอบ ควรมีการพัฒนาและจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์ หรือให้หน่วยงานอื่นจัดทำ
เป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือจำหน่าย ควรมีพันธมิตรร่วมกับต่างประเทศ 

- เรื ่องวิจัย ยกตัวอย่างจีน จะมองงานวิจัยจนถึงขั้นสุดท้าย (คนทำ Lab จะมองแค่ 
การทำ Lab ไม่มองการตลาดอย่างยั่งยืน) อยากให้คิดจนจบกระบวนการวิจัยว่าต่อยอด
ได้เปล่า 

นายอภิเกียรติ เจนพณิช 
ประธานกรรมการ    
บริษัท นารายณ์         
พิชเชอเรีย จำกัด 

- ชื่นชมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการปรับปรุงการทำงาน การทำ Lab ที่เร็วขึ้น,
ได้ผลการตรวจที่เร็วขึ้น 
- ยาสมุนไพรบางตัว ยังไม่มีฉลากบรรยายข้างขวด ไม่บ่งบอก “ปริมาณ ตัวยาสมุนไพร
ที่สำคัญว่ามีเท่าไหร่” 
- ด้านภาษา ไม่อยากให้มองว่าเป็นปัญหา “คือการสื่อสารให้เข้าใจมากกว่า”  
ใช้เยอะๆ พูดเยอะๆ 
- ภาคเอกชน จะมองในความน่าเชื่อถือของ Lab  
- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่โปรโมทตัวเอง 
- อยากให้มีการร่วมมือกับเอกชน ในการสื่อสารกับคนควบคุมมาตรฐาน(ต่างประเทศ) 
ในการเจรจาด้านการค้าให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
- “เรื่องเวลามีความสำคัญกับเอกชนมาก” การใช้เวลาให้คุ้มค่า รวดเร็ว  
ทันเทรน 
- ในการจัดทำแผน ควรมีความชัดเจน เพ่ือสื่อสารให้คนเข้าใจ 
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 ประเด็นสำคัญ/ข้อคิดเห็น 

คุณสินชัย ลือสุขประเสริฐ 
Director of 

Operation Marine 
Gold Products 

Limited 

 

- การตรวจเยอะ/จำนวนมาก “สามารถส่งออกได้หรือเปล่า” 
- ขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบ ผู้ผลิตใส่สารปนเปื้อน ผู้นำมาขายต้องนำมาตรวจสอบ เพื่อ
ขาย/ส่งออก 
- ตัวอย่างที่ตรวจแล้วไม่ผ่าน สินค้า Lot นั้น “สุดท้ายไปไหน” 
- ปัญหาของวัตถุดิบที่นำมาผลิต “ควรมีการบังคับใช้สารในขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบ” 
ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ เพิ่มเติม 
 ๑. เจอแล้ว (สิ่งปนเปื้อน) ทำอะไร 
 ๒. ทำให้ลดลงได้หรือเปล่า 
 ๓. ลดลงแล้ว ขจัดให้หายไปได้เปล่า 
- สนับสนุนแนวคิด การทำชุดทดสอบอย่างง่าย เพ่ือลดค่าใช้จ่าย,ลดเวลา 
- ตัวอย่างที่ตรวจเจอสิ่งปนเปื้อนแล้ว กระจายข่าวอย่างไร ควรมี “ยุทธศาสตร์แบบ
ดิจิตอล” 
- มีข้อสงสัยในการตรวจ lab ภายในประเทศตรวจผ่าน แต่ในขั้นตอนการส่งออก 
ประเทศอ่ืนตรวจเจอไม่สามารถนำสินค้าเข้าประเทศนั้นได้ 

สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เพิ่มเติม 
  สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงในระดับประเทศ 
(เป็นผู้กำหนดวิธีในการตรวจ) “ในกรณีที่มีปัญหา จะแนบวิธีในการตรวจ เพ่ือยืนยันผล
การตรวจขั้นสุดท้าย” 

ดร.ปภาภรณ์ ชุณหชัชราชัย     
เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ             

สำนักนโยบายพัฒนา 
ระบบการเงินภาค

ประชาชน 

- การเข้าใจซึ่งกันและกัน “ระหว่างภาครัฐกับเอกชน” มีกระบวนการคิดแบบอัพเดท 
“มีความชัดเจน” 
- มองจุดแข็ง มองเอกชนว่าเขาแข็งแกร่งอย่างไร และนำมาปรับใช้  
- เปลี่ยนบทบาท,เปลี่ยนแนว “ปรับเป็นเชิงรุกมากข้ึน” 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่ประโยชน์แค่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ควรคิดแบบ 
ต่อยอด คิดจนเสร็จกระบวนการ 

ภญ.พิชญา ขจรเวหาศน์   
Senior Manager 

Regulatory Affairs 

- แนะนำภาคอุตสาหกรรมในการเป็นพันธมิตร (กระทรวงอุตสาหกรรม) ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์,หรือชุดทดสอบ 
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 ประเด็นสำคัญ/ข้อคิดเห็น 

ผู้แทนจาก         
สำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา 

- ปรับตัวเป็น Certify body 
- มีบาง Lab สามารถทำเป็น SME ได ้
- มีแผนอุตสาหกรรมยา ที่ให้มีการผลิตยา Generic  

 

 

 

 

 

 

 



ความคาดหวังท่ีมีต่อแผนยุทธศาสตร์อาเซียนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 

รายช่ือ ความคาดหวังท่ีมีต่อแผนยุทธศาสตร์อาเซียนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  
บุญยเกียรติ 

ส ิ ่ งท ี ่คาดหว ังจากกรมว ิทยาศาสตร ์การแพทย์  ค ือ การท ี ่จะต ้องมี  
การริเริ ่มและประชาสัมพันธ์ให้มากขึ ้นต่อมวลชน ตอนนี้ในวงการทาง 
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นเลิศอยู ่แล้ว 
เกือบทุกเรื่องตามหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ และสิ่งที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ดำเนินการเพื่อดูแลคนในประเทศ ประเด็นสำคัญคือวงการภายนอกยังรู้เรื่อง
ผลงานดีๆ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์น้อย ยังขาดการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
เพราะประเทศชาติต้องการรับรู้ผลงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

คุณคงเดช  สิทธิสุพร สิ ่งที ่คาดหวังจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ คืออยากให้กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์เน้นเรื่อง PR ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทำอะไรบ้าง มีผลงานอะไร ที ่ออกมาแล้วและประชาชนสามารถใช้ได้  
เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ให้มากขึ้น 

คุณสินชัย สุขประเสริฐ สิ ่งที ่คาดหวังจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ คาดหวังว่ากรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์เป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเป็นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ที่อยู่ในใจประชาชน อยากให้คนไทยเชื่อมั่นว่าอาหารที่รับประทานมีความ
ปลอดภัย และแผ่ขยายไปในอาเซียน 

นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร 
ผู้ช่วยอธิบดี

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

เมื ่อเราเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน บทบาทความคาดหวังต่อกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทยแ์ละมีอยู่ ๒ ด้าน คือ 

๑. ด้านเรื่องการเฝ้าระวังโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นเด่นเรื่องของ
ห้องปฏิบัติการ เพราะฉะนั้นห้องปฏิบัติการ (LAB ) ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ในเรื ่องการคุ ้มครองผู ้บริโภค โดยเฉพาะเรื ่องยาฆ่าแมลง สามารถเป็น
ห้องปฏิบัติการ (LAB) กลาง และเป็นที่พึ ่งในการตรวจยาฆ่าแมลงให้กับ
สินค้าของประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน  
 

 

 

 

 



ความคาดหวังท่ีมีต่อแผนยุทธศาสตร์อาเซียนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 

รายช่ือ ความคาดหวังท่ีมีต่อแผนยุทธศาสตร์อาเซียนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 

๒. เรื ่องของสารพิษ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุด 
ในอาเซียนสามารถเฝ้าระวังทั้งอาวุธเคมี อาวุธชีวภาพได้ เราเป็นผู้นำในดา้น
ของ Global Health LAB Laboratory, LAB GGHA  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เป ็น Lead Country ของ D-take One ก็ค ือ National LAB System นั้น
หมายความว่า ประเทศไทยโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นผู้นำในเรื่องของ
ห้องปฏิบัติการ (LAB) สามารถให้บริการ และให้การตรวจยืนยันทั้งโรคติด
เชื้อทั้งสารพิษ ยา และวัตถุมีพิษต่างๆ ได้ทั้งประเทศไทยและประเทศในเขต
อาเซียนทั้งหมด 

นางสาววรางคณา อ่อนทรวง 
ผู้อำนวยการ 

กองแผนงานและวิชาการ 

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์อาเซียนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถตอบ
โจทย์ได้ว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะมีบทบาทในการสร้างความมั่นคง 
การดูแลสุขภาพประชาชน การพัฒนาและขยายเศรษฐกิจของประเทศเข้าสู่
ระดับอาเซียน และตอบวิสัยทัศน์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศไทย 
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์อาเซียนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คาดหวังว่า
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะมีทั ้งแผนงาน โครงการ มีงบประมาณ มี
กิจกรรมที่จะมาตอบโจทย์ตรงนี้ให้ชัดเจนขึ้นมากยิ่งขึ้น 

นางสาวสมฤดี พินิจอักษร 
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน 

กองแผนงานและวิชาการ 

สิ่งที่คาดหวัง คือ ต้องการเห็นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีแผนการทำงานที่
ชัดเจนสามารถบรรลุแผนยุทธศาสตร์อาเซียนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
และผลักดันให้ยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สำเร็จ มีภาพลักษณ์
ของการทำงานที่มีการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ มีการดำเนินการตามแผน 
และสามารถบรรลุจุดแข็งของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภารกิจของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น เรื่องของห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ระดับประเทศ อยากให้ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็น
ห้องปฏิบัติการที่เป็นหลักของประเทศและเป็นพี่เลี้ยงให้กับหน่วยงานอื่นๆ 
ภายในประเทศด้วย ในขณะเดียวกันในระดับอาเซียน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
น่าจะมีส่วนช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้าน และสร้างความเข้มแข็งในภูมิภาคนี้ 
ที่สำคัญห้องปฏิบัติการต้องสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับประเทศ ในส่วนของการเข้า
ไปรับรองห้องปฏิบัติการของประเทศไทยก็เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด 

 



สรุปประเด็นสำคัญจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อาเซียนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓) ครั้งท่ี ๑ 
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร  

หน่วยงาน:ส่วนกลาง เป้าหมาย/ภารกิจ/ปัญหา 

เป้าหมาย ๑๐ ปี - ประชาชน/คุ้มครองประชาชน 
- เป็นศูนย์กลางและเป็นผู้กำหนดนโยบายด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ทั้งในระดับประเทศและอาเซียน 
- ทำนายโรคและ Support  แบบ Real Time 
- เป็นศูนย์กลาง Innovation 
- เป็นหน่วยงานที่ใช้ ICT สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย 
- เป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศ

และอาเซียน 
- ประชาชนนึกถึงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/เป็นที่พ่ึงของประชาชน 
- เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับอาเซียน 

เป้าหมาย ๔ ปี - “อยากเป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย” ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- เป็นศูนย์กลางของห้องปฏิบัติการด้านคุ้มครอง/ชันสูตร 
- มีความร่วมมือระดับนานาชาติมากขึ้น 
- เสนอตัวเป็น Reference Lab  
- เป็น LAB อ้างอิงระดับอาเซียนหรือนานาชาติ 
- เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับอาเซียน 
- เพ่ิมศักยภาพห้องปฏิบัติการ(ต่างประเทศ) “ลดภาระการลักลอบ

นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ” 
- “อยากให้ทั้งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็น Training Center” ใน

ระดับอาเซียน 
- Test Kit ใช้ง่าย แม่นยำ แบบ Real time 
- องค์ความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ช่วยในการป้องกันปัญหา 

ยาเสพติด และสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



สรุปประเด็นสำคัญจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อาเซียนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓) ครั้งท่ี ๑ 
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร  

หน่วยงาน:ส่วนกลาง เป้าหมาย/ภารกิจ/ปัญหา 

ภารกิจที่สำคัญ      
ด้านเครื่องสำอางและ

วัตถุอันตราย 
 

- เป็นห้อง Lab อ้างอิงยืนยันผล Lab 
- “เป็นศูนย์ฝึกอบรมในอาเซียน” เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการตรวจ

คุณภาพของประเทศนั้นๆ 
- ผลิตชุดทดสอบอย่างง่าย “Test Kit”  

เพิ่มเติม 
- อยากเพ่ิมงานด้านวิจัยมากขึ้น 
- ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกำลังเป็นที่ได้รับความนิยม ยอดผลิตในไทยสูง 

ภาคเอกชนอยากให้รักษามาตรฐานเพื่อการส่งออก 
- ควบคุม/ส่งเสริม SME โดยการให้ความรู้ด้านคุณภาพ วัตถุดิบ,ห้อง

ผลิต (อยากให้มีสารสกัดจากสมุนไพรเหลืออยู่จริง ไม่ถูกทำลายใน
ขั้นตอน 
การผลิต) 

- ภาคเอกชน อยากได้สารสกัด/ตัวยาสำคัญ ในการผลิตเครื่องสำอาง 

ภารกิจที่สำคัญ 
ด้านชีววิทยาศาสตร์ 

ทางการแพทย์ 

- National Drug USE 
- การตรวจยีนส์แพ้ยา 
- เหตุผลการใช้ยา (หมอ สุรัคเมธ) 
- การต่อสู้กับโรคเอดส์,ไข้มาลาเรีย 

ภารกิจสำคัญ        
ด้านคุณภาพและ  

ความปลอดภัยอาหาร 

- Food Safety 
- ตรวจสอบสารโลหะหนัก,สารหนู,สารปนเปื้อนที่ทีปริมาณน้อยๆได้ 
- ขยายความสามารถให้กับ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และ Lab อ่ืนๆ 
- พัฒนาบุคลากร,เครื่องมือ “Lab ต้องมีมาตรฐาน ผ่าน ISO” 

ปัญหา 
- ด้วยโครงสร้าง ไม่สามารถขยายได้มากเกินไป 
- กระบวนการผลิตอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นผู้ตรวจ

คุณภาพซึ่งเป็นกระบวนการปลายน้ำ  

ภารกิจสำคัญ        
ด้านยา 

และวัตถุเสพติด 
 
 

- ทดสอบความชำนาญ Lab  
- ผลิตสารมาตรฐาน 
- ตรวจตำรับยาไทย 
- การคุ้มครองผู้บริโภค 

 
 
 



สรุปประเด็นสำคัญจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อาเซียนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓) ครั้งท่ี ๑ 
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร  

หน่วยงาน:ส่วนกลาง เป้าหมาย/ภารกิจ/ปัญหา 

ภารกิจสำคัญ 
ด้านรังสี 

และ    
เครื่องมือแพทย์ 

- ตรวจสอบปริมาณรังสีของเครื่องเอกซเรย์ ตามโรงพยาบาลทั้งในของ
รัฐและเอกชน 

- ร่วมพัฒนาห้อง Lab ในโรงพยาบาล 

ปัญหา 
- ความล่าช้าในการตรวจ 
- ยังไม่มีบริษัทเอกชน รับการตรวจปริมาณรังสีของเครื่องเอกซเรย์ 
- ไม่ทราบว่า โรงพยาบาลในกลุ่มประเทศอาเซียน มีการตรวจ

เครื่องเอกซเรย์หรือเปล่า 

ภารกิจสำคัญ        
ด้านวิจัยวิทยาศาสตร์

สาธารณสุข 

 
 
 
          เพิ่มเติม 

- การมองหาพันธมิตร มากกว่ามองเป็นคู่แข่ง 
- สร้างศักยภาพ “เป็นผู้แทนองค์กรในระดับนานาชาติ” 
- อยากเพ่ิมความชัดเจนในการแบ่งงานให้มากข้ึน 
- การเพ่ิมปริมาณงานวิจัย 

ภารกิจสำคัญ        
 ด้านชีววัตถุ 

- การตรวจวัคซีนร่วมกับองค์กรอนามัยโลก 
- การทำการขึ้นทะเบียนยาให้เป็นระดับเดียวกัน 

เพิ่มเติม 
- เชื่อในระบบในการบูรณาการร่วม (การมีระบบที่ดี ก็จะได้รับการ

ไว้วางใจ) 
- ความต้องการอยากเป็น Training Center Lab ด้านชีววัตถุ 
- อยากให้ไทยเป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ 
- อยากให้มีผู้ทำชุดทดสอบ นำ Knowledge ไปใช้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



สรุปประเด็นสำคัญจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อาเซียนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓) ครั้งท่ี ๑ 
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร  

หน่วยงาน:         
ศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทย์ 

 
เป้าหมาย/ภารกิจ/ปัญหา 

ภารกิจสำคัญ - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ “คืองานที่จำลองจากส่วนกลางลงสู่ภูมิภาค” 
- ส่งชุดทดสอบอย่างง่าย “Test Kit” ให้ อสม. นำไปตรวจเบื้องต้น สำหรับ

ประชาชน 
- มีการตรวจสอบพ้ืนที่เขตที่ติดต่อกับชายแดน “ด่านนำเข้า” 
- ตรวจคุณภาพสินค้านำเข้า 
- ตรวจโรคที่มากับคน 
- เป็นศูนย์เฝ้าระวัง การคุ้มครองผู้บริโภค 

เพิ่มเติม 
- “อยากมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ” เพิ่มความรวดเร็ว,ข้อมูลถึงแพทย์ 

เร็วขึ้น  
- มีการทะลักเข้าของคนและสินค้ามากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


